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1 Asia ja sen vireilletulo 

Yrityskauppa-asia, jossa Altia Oyj (”Altia”) ja Arcus ASA (”Arcus”) (yhdessä 
”osapuolet” tai ”ilmoittajat”) yhdistävät liiketoimintansa rajat ylittävällä sulau-
tumisella. 

Yrityskauppa on ilmoitettu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV tai virasto”) 
2.12.2020. 

2 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto määrää jäljempänä selostetut sitoumukset nou-
datettaviksi ja hyväksyy ehdollisena yrityskaupan, jossa Altia Oyj ja Arcus 
ASA yhdistävät liiketoimintansa rajat ylittävällä sulautumisella. 

3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta 

1. Altia on suomalainen yhtiö, joka valmistaa, maahantuo ja vie maasta, myy 
ja jakelee sekä omia että päämiestuotemerkkejä, pääasiassa väkeviä alko-
holijuomia ja viinejä. Altian toiminta keskittyy Pohjoismaihin (Suomi, Ruotsi, 
Norja ja Tanska), mutta sillä on myyntitoimistot myös Virossa ja Latviassa. 
Altia vie alkoholijuomia noin 30 eri maahan, joista suurin osa sijaitsee Eu-
roopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Näiden lisäksi Altia tarjoaa tiet-
tyjä teollisia tuotteita ja palveluita juomasektorille ja muille teollisuuden 
aloille.  

2. Arcus on norjalainen yhtiö, joka valmistaa, maahantuo ja vie maasta, myy 
ja jakelee sekä omia että päämiestensä väkeviä alkoholijuomia ja viinejä. 
Arcus toimii pääasiassa Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) ja 
Saksassa, mutta vie väkeviä alkoholijuomia myös muihin maihin, joista tär-
kein on USA. Arcus tarjoaa sopimuslogistiikkapalveluita juomasektorilla toi-
miville yrityksille Norjassa. 

4 Sovellettava lainsäädäntö 

4.1 Kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevat säännökset 

3. Kilpailulain (948/2011) 21 §:n 1 momentin mukaan yrityskaupalla tarkoite-
taan: 1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetun määräysvallan 
tai vastaavan tosiasiallisen määräysvallan hankkimista; 2) elinkeinonharjoit-
tajan koko liiketoiminnan tai sen osan hankkimista; 3) sulautumista; 4) sel-
laisen yhteisyrityksen perustamista, joka huolehtii pysyvästi kaikista itsenäi-
selle yritykselle kuuluvista tehtävistä. 

4. Kilpailulain 21 §:n 3 momentin mukaan yrityskaupan osapuolella tarkoite-
taan määräysvallan hankkijaa, 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
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liiketoiminnan tai sen osan hankkijaa, määräysvallan kohdetta, 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettua liiketoimintaa tai sen osaa, 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettuun sulautumiseen osallistuvaa yhteisöä tai säätiötä sekä 1 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitetun yhteisyrityksen perustajaa. 

5. Kilpailulain 22 §:n 1 momentin mukaan säännöksiä yrityskauppavalvonnasta 
sovelletaan yrityskauppaan, jossa yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu 
liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja jossa vähintään kahden yrityskau-
pan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 
miljoonaa euroa.  

6. Kilpailulain 25 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi Kilpailu- ja kulut-
tajaviraston esityksestä kieltää tai määrätä purettavaksi yrityskaupan tai 
asettaa yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja, jos yrityskauppa olennaisesti 
estää tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla 
erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vah-
vistetaan sitä. Kilpailulain 25 §:n 2 momentin mukaan jos 1 momentissa tar-
koitettu kilpailun estyminen voidaan välttää asettamalla yrityskaupan toteut-
tamiselle ehtoja, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee esityksen tekemisen si-
jasta neuvotella ja määrätä tällaiset ehdot noudatettaviksi. Kilpailu- ja kulut-
tajavirasto ei voi määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita yrityskaupan ilmoittaja 
ei hyväksy. 

7. Kilpailulain 26 §:n 1 momentin mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii yri-
tyskauppaa koskevan ilmoituksen välittömästi. Ensi vaiheessa Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto ratkaisee, onko asiassa ryhdyttävä jatkoselvitykseen. Jos 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei anna päätöstä jatkoselvitykseen ryhtymisestä 
23 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, yrityskaupan katso-
taan tulleen hyväksytyksi. Kilpailulain 26 §:n 2 momentin mukaan jollei Kil-
pailu- ja kuluttajavirasto aseta ehtoja eikä tee esitystä yrityskaupan kieltämi-
sestä 69 työpäivän kuluessa siitä, kun se päätti jatkoselvitykseen ryhtymi-
sestä, yrityskaupan katsotaan tulleen hyväksytyksi. Markkinaoikeus voi pi-
dentää määräaikaa enintään 46 työpäivällä. 

4.2 Kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltuminen järjestelyyn 

8. KKV:lle toimitetun yrityskauppailmoituksen mukaan Altia ja Arcus solmivat 
29.9.2020 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan osapuolten tavoitteena on 
yhdistää liiketoimintansa rajat ylittävällä absorptiosulautumisella. Järjeste-
lyssä on kyse kilpailulain 21 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesta sulautu-
misesta, jossa ilmoitusvelvollisia ovat sekä vastaanottava että sulautuva yh-
teisö. 

9. Altian maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 359,6 miljoonaa 
euroa, josta noin 211,7 miljoonaa kertyi Suomesta. Arcuksen maailmanlaa-
juinen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 280,5 miljoonaa euroa, josta noin 
23,1 miljoonaa kertyi Suomesta. Yrityskaupan osapuolten yhteenlasketun 
liikevaihdon ollessa yli 350 miljoonaa euroa ja kummankin osapuolen 
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Suomesta kertyneen liikevaihdon ollessa yli 20 miljoonaa euroa kilpailulain 
22 §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät, joten järjestelyyn sovelletaan kilpai-
lulain yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä. 

10. Virasto on katsonut, että Altian ja Arcuksen välinen yrityskauppa estää olen-
naisesti tehokasta kilpailua sekä akvaviittien että marjaliköörien markkinalla 
vähittäismyyntikanavassa ja lisäksi akvaviittien markkinalla HoReCa-myynti-
kanavassa kilpailulain 25 §:n tarkoittamalla tavalla. Tämä kilpailun estymi-
nen voidaan viraston arvion mukaan välttää yrityskaupan toteuttamiselle 
asetettavilla tämän päätöksen liitteenä olevilla ja jäljempänä jaksossa 8 ku-
vatuilla ehdoilla, jotka virasto määrää tällä päätöksellä noudatettavaksi. 

11. KKV siirsi 8.1.2021 tekemällään päätöksellä asian kilpailulain 26 §:n tarkoit-
tamaan jatkoselvitykseen, jonka määräaika päättyy 19.4.2021. 

5 Viraston selvitystoimenpiteet 

12. KKV on lähettänyt yrityskauppaa koskevan lausuntopyynnön osapuolten 
merkittävimmille asiakkaille, kilpailijoille ja tavarantoimittajille. Lisäksi virasto 
on selvittänyt asiaa yrityskaupan osapuolille ja muille markkinatoimijoille lä-
hetetyin selvityspyynnöin sekä puhelinkeskusteluin. Virasto on lisäksi selvit-
tänyt tarkemmin väkevien alkoholijuomien ja viinien vähittäismarkkinoiden 
toimintaa puhelintapaamisissa ja keskusteluissa Alko Oy:n (”Alko”) asian-
tuntijoiden kanssa. 

13. KKV on hyödyntänyt vähittäismyyntikanavaa koskevassa arviossaan Alkon 
toimittamaa yksityiskohtaista myyntiaineistoa vuosilta 2015–2019. Aineisto 
sisälsi kuukausitasolla Alkon kaikkien tuotteiden myymäläkohtaisen myyn-
nin. Lisäksi aineisto sisälsi tiedon tuotteen toimittajasta ja alkuperäisestä 
valmistajasta sekä kuvailevia tietoja tuotteiden ominaisuuksista ja tuotteen 
tuoteryhmäluokittelusta. Virasto hyödynsi aineistoa sekä relevanttien mark-
kinoiden määrittelyssä että vähittäismyyntikanavan rakenteellisessa tarkas-
telussa. 

14. HoReCa-myyntikanavaa1 koskevassa arviossaan virasto on hyödyntänyt 
kahdeksalta suurelta kanavaan alkoholituotteita toimittavalta yritykseltä 
(”HoReCa-tukut”) kerättyjä viinien ja väkevien alkoholijuomien ostoaineis-
toja. Pyydetyt aineistot sisälsivät toimittajakohtaisia ostotietoja yksittäisten 
tuotteiden tasolla vuosilta 2018–2019. Virasto hyödynsi aineistoa HoReCa-
myyntikanavan rakenteellisessa tarkastelussa. 

15. Virasto on 8.1.2021 yrityskaupan jatkokäsittelyyn siirtämistä koskevassa 
päätöksessään katsonut alustavana arvionaan, että yrityskauppa saattaa 
aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia. Virasto esitteli osapuolille alustavan 
arvionsa yrityskaupan kilpailuvaikutuksista 21.1.2021 osapuolten asiamies-
ten ja taloudellisen neuvonantajan kanssa puhelimitse järjestetyssä 

 
1 Lyhenne tulee sanoista ”hotels, restaurants and catering”. 
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tapaamisessa. Tätä seuranneiden lisäselvitysten myötä ilmoittajat toimittivat 
virastolle jäljempänä tarkemmin esitetyt sitoumukset, tarkoituksenaan pois-
taa yrityskaupasta mahdollisesti aiheutuvat kilpailunvastaiset vaikutukset.  

16. KKV on ensimmäisen sitoumusehdotuksen vastaanotettuaan keskittynyt kil-
pailulain 25 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla sitoumusten arviointiin 
sekä neuvotteluun ilmoittajien kanssa. Sitoumusneuvotteluiden aikana il-
moittajat päivittivät sitoumusehdotustaan useaan otteeseen vastatakseen 
KKV:n sekä markkinatoimijoiden esiin nostamiin ongelmakohtiin. KKV kat-
soo, että ilmoittajien sitoumusneuvottelujen tuloksena esittämä lopullinen 
sitoumusehdotus on riittävä poistamaan yrityskauppaan liittyvät kilpailu-
huolet. Sitoumusneuvotteluista johtuen KKV ei nyt kyseessä olevassa asi-
assa ole suorittanut perusteellista kilpailuvaikutusten arviointia. 

6 Relevantit markkinat  

6.1 Johdanto 

17. Markkinoiden määrittely on väline, jonka avulla tunnistetaan ja määritellään 
keskittymän ja sen todellisten kilpailijoiden välisen kilpailun rajat. Sen pääta-
voitteena on auttaa selvittämään järjestelmällisesti yrityskaupan tuloksena 
syntyvän keskittymän kohtaama todellinen kilpailupaine. Markkinoiden mää-
rittely auttaa luomaan asianmukaiset puitteet yrityskaupan kilpailuvaikutus-
ten arvioinnille.2 

18. Relevantteihin hyödykemarkkinoihin kuuluvat pääsääntöisesti kaikki ne hyö-
dykkeet, joita asiakkaat ja kuluttajat pitävät keskenään hyvin vaihdettavissa 
tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hinnan ja käyttötarkoituksen 
vuoksi. Relevantteja maantieteellisiä markkinoita määritettäessä taas kiinni-
tetään lähtökohtaisesti huomiota yrityskaupan osapuolten toiminta-aluee-
seen sekä alueisiin, joilta asiakkailla on realistinen mahdollisuus hankkia 
kyseisiä hyödykkeitä. Relevantit markkinat määritellään yhdistämällä hyödy-
kemarkkinat ja maantieteelliset markkinat.3 

19. Yrityskaupan osapuolet toimivat pääasiassa väkevien alkoholijuomien ja vii-
nien valmistuksessa, maahantuonnissa ja jakelussa, joissa niillä on päällek-
käistä toimintaa useissa tuotekategorioissa Suomessa. Osapuolilla on toi-
mintaa myös tähän pääasialliseen liiketoimintaansa liittyvissä teollisten pal-
veluiden segmenteissä: sopimuslogistiikassa ja sopimusvalmistuksessa.4 

 
2 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 65. 
3 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 67–69. 
4 Altian sopimuslogistiikkapalvelut koostuvat Rajamäen logistiikkakeskuksesta tarjotuista varastointi- ja lähetys-
palveluista. Arcus tarjoaa sopimuslogistiikkapalveluita Norjassa. Altian sopimusvalmistuspalvelut koostuvat pää-
osin pullotuspalveluista Rajamäen tehtaalla Suomessa sekä Virossa sijaitsevalla Tabasalun alkoholijuomateh-
taalla. Arcuksella on vain vähäistä sopimusvalmistusta Norjassa.  
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Osapuolet tarjoavat kuitenkin näitä palveluita eri maantieteellisillä alueilla.5 
Altia valmistaa lisäksi tiettyjä teollisia tuotteita: ohratärkkelystä, viljaviinaa 
(tai viljaetanoli), teknistä etanolia ja rehujen raaka-aineita. Arcus ei tarjoa 
vastaavia tuotteita. 

20. Sopimuslogistiikan ja -valmistuksen sekä viljaviinan osalta osapuolten välillä 
voidaan katsoa olevan vertikaalinen suhde, koska näitä palveluita ja tuot-
teita voidaan pitää tuotantoketjun ylemmän tason palveluina/tuotteina väke-
vien alkoholijuomien ja viinien valmistukselle ja jakelulle. Altian markkina-
osuus nousisi ilmoittajien toimittamien tietojen perusteella merkittäväksi vil-
javiinoissa sekä tietyillä sopimusvalmistuksen tuotesegmenteillä, mikäli 
markkinoita tarkasteltaisiin kansallisina.6 KKV:n arvion mukaan Altian mark-
kina-asemaan ei kuitenkaan seuraisi mitään muutosta yrityskaupan seu-
rauksena, sillä Altia on jo nyt vertikaalisesti integroitunut toimija kyseisillä 
markkinoilla, eikä Arcuksella ole vastaavaa toimintaa Suomen markkinoilla. 
Myöskään viraston markkinakuulemisessa ei noussut esiin merkittäviä kil-
pailuhuolia teollisissa palveluissa ja tuotteissa.7  

21. Viraston selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että 
yrityskauppa johtaisi kilpailuongelmiin teollisten tuotteiden ja palveluiden 
markkinoilla millään mahdollisilla eri markkinamäärittelyillä, eikä kyseisiä 
markkinoita ole siten ollut tarpeen käsitellä asiassa tarkemmin. Virasto on 
yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnissaan keskittynyt tarkastelemaan 
osapuolten markkina-asemaa väkevien alkoholijuomien ja viinien valmistuk-
sessa, maahantuonnissa ja jakelussa. 

 
5 Osapuolille syntyisi teollisten palveluiden osalta horisontaalinen päällekkäisyys, mikäli markkinoita tarkasteltai-
siin kansallista laajempina. Tässä tarkastelussa ilmoittajien antamien tietojen perusteella osapuolten yhteenlas-
kettu markkinaosuus sopimuslogistiikassa ja -valmistuksessa niiden kapeallakin tuotemarkkinoiden segmentoin-
nilla jäisi matalaksi. Yrityskauppailmoituksen mukaan Altian sopimuslogistiikkatoiminta on valikoimaltaan hyvin 
kapeaa. Lisäksi Altian sopimuslogistiikka näyttäisi olevan kiinteässä yhteydessä sen Rajamäen tehtaan sopi-
musvalmistustoimintaan. Virasto pitääkin todennäköisenä, että osapuolten markkina-asema sopimuslogistiikassa 
ei nousisi merkittäväksi millään maantieteellisellä markkinamäärittelyllä. Ilmoittajien mukaan Altian osuus alkoho-
lijuomien sopimusvalmistuksen Pohjoismaat ja Baltian kattavalla kokonaismarkkinalla olisi alle 5 % ja enintään 
[20–30] % väkevien alkoholijuomien segmentissä ja alle 5 % viinien segmentissä. Yrityskauppailmoituksen mu-
kaan Arcuksen sopimusvalmistuksen myynnit ovat [0-500 000] euroa vuodessa.  
6 Ilmoittajien antamien tietojen perusteella Altian osuus Suomessa juomateollisuuteen myytävän viljaviinan 
osalta olisi vuodesta riippuen noin [50–90] %. Altian osuus alkoholijuomien sopimusvalmistuksessa Suomessa 
jäisi ilmoittajien mukaan matalaksi, mutta väkevien alkoholijuomien segmentissä se olisi arviolta [70–100] % ja 
viinien segmentissä [50–90] %.  
7 Lausuntopalautteessa nousi kuitenkin esiin, että Altia ei myy Koskenkorvalla valmistamaansa viljaviinaa kilpaili-
joilleen kotimaisena tuotteena. Viraston selvityksissä ei tältä osin kuitenkaan tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat 
keskittymän kykyyn taikka kannustimeen sulkea viljaviinan markkinoita yrityskaupan jälkeen. Selvitysten perus-
teella ]. 
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6.2 Väkevien alkoholijuomien ja viinien valmistus, maahantuonti ja jakelu 

6.2.1 Ilmoittajien näkemys relevanteista markkinoista 

22. Pääasialliset väkevien alkoholijuomien ja viinien myyntikanavat Suomessa 
ovat ilmoittajien mukaan 1) vähittäismyyntimonopoli-,8 2) HoReCa- sekä 3) 
verovapaa ja matkavähittäismyyntikanava (”DFTR”)9.  Vähittäismyyntimo-
nopolikanava kattaa yli 75 % kaikista väkevien alkoholijuomien ja viinien 
myynneistä, HoReCa-myyntikanavan osuuden ollessa noin 10 % ja DFTR-
myyntikanavan alle 15 %. 

23. Ilmoittajien näkemyksen mukaan väkevien alkoholijuomien ja viinien valmis-
tuksen, maahantuonnin ja jakelun markkinoita tulisi tarkastella erikseen kun-
kin myyntikanavan osalta. Vähittäis- ja HoReCa-myyntikanavissa relevantit 
tuotemarkkinat muodostuvat ilmoittajien näkemyksen mukaan alla tarkem-
min kuvatuista juomatyyppeihin perustuvista tuotesegmenteistä, kun taas 
DFTR-myyntikanavan osalta juomatyyppiperusteinen jaottelu ei ole perus-
teltu. Maantieteellinen markkina on ilmoittajien näkemyksen mukaan vähit-
täis- ja HoReCa-myyntikanavissa kansallinen ja DFTR-myyntikanavassa 
vähintään ETA:n laajuinen. 

24. Seuraavassa on kuvattu ilmoittajien näkemys käsiteltävänä olevan yritys-
kaupan kannalta relevanteista kansallisista tuotemarkkinoista vähittäismyyn-
timonopolikanavassa. 

a. Vodkat/viinat -kategoria käsittää pääasiassa kirkkaita väkeviä alkoholi-
juomia, mutta niiden maku voi vaihdella valmistustavan mukaan. Katego-
ria pitää sisällään paljon eri hintaisia tuotteita, sekä laajasti sekä suoma-
laisia että kansainvälisiä tuotteita. Ilmoittajien näkemyksen mukaan kate-
goriaa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista jakaa tarkemmin maun, 
hinnan tai alkuperämaan perusteella. Tarjonnan korvaavuus maustettu-
jen ja maustamattomien vodkien/viinojen välillä on vahva, koska maustet-
tujen vodkien/viinojen valmistajat tuottavat myös maustamattomia vod-
kia/viinoja. 

b. Akvaviitti-kategoriassa kulutus Suomessa on erityisen kausiluonteista 
ajoittuen lähinnä rapujuhlakauteen.10 Ilmoittajat katsovat, että akvaviittien 
tuotemarkkinaa ei ole syytä segmentoida edelleen laadun tai hinnan pe-
rusteella. Markkinaa tulisi kuitenkin tarkastella erikseen akvaviitin 

 
8 Suomen valtio on perustanut vähittäismyyntimonopolin (Alko) väkevien alkoholijuomien, viinien ja muiden yli 
5,5 vol.%:n alkoholijuomien myynnille. Osapuolten osuus kaikista ruokakauppoihin toimitetuista alkoholijuomista 
on ilmoittajien mukaan hyvin vähäinen. Tämän vuoksi ilmoittajien vähittäismyyntiä koskien antamat tiedot keskit-
tyvät vähittäismyyntimonopolikanavaan, eli myynteihin Alkoon. 
9 Lyhenne tulee sanoista “duty-free and travel retail”. 
10 Ilmoittajien mukaan tuotekategorian osalta on nähtävissä uusia trendejä Suomessa, kun esimerkiksi pienem-
mät suomalaiset tislaamot ovat alkaneet tuottaa akvaviittia, jota voidaan käyttää kahvin kanssa avecina. Akvavii-
tin käyttö on myös yhä suositumpaa drinkeissä ja cocktaileissa. 
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alkuperämaan perusteella, sillä eri maissa valmistetut akvaviitit poikkea-
vat toisistaan sekä maun että valmistusprosessin suhteen. Lisäksi ilmoit-
tajat katsovat teettämänsä kyselytutkimuksen osoittavan, että vaihtami-
nen tietyssä maassa valmistetusta akvaviitista toisessa maassa valmis-
tettuun akvaviittiin on harvinaista. 

c. Katkeroita- ja likööreitä ei ilmoittajien näkemyksen mukaan tule erottaa 
erillisiksi tuotemarkkinoiksi. Molemmissa tuoteryhmissä käytetään tavalli-
sesti aromaattisia yrttejä, kaarnaa, juuria, pähkinöitä ja/tai hedelmiä ja ne 
nautitaan yleensä aterian jälkeen digestiivinä (tai shotteina).  

Vaikka liköörejä voidaan tarjonnan näkökulmasta pitää keskenään kor-
vaavina, erot kysynnän korvaavuudessa saattavat edellyttää liköörien ja-
kamista alamarkkinoihin. Ilmoittajat pitävät sopivana lähtökohtana tuottei-
den erottelua niiden maun perusteella seuraaviin ryhmiin: 1) kerma- ja 
munaliköörit, 2) hedelmä- ja marjaliköörit, 3) kahvi-, kaakao- ja pähkinäli-
köörit, 4) yrttiliköörit ja katkerot sekä 5) muut liköörit. Näiden kategorioi-
den sisällä ei ilmoittajien näkemyksen mukaan ole merkittäviä eroja esi-
merkiksi liköörien käyttötapojen tai kohderyhmien välillä. Pidemmälle me-
nevä jaottelu puolestaan johtaisi kysynnän näkökulmasta toisiaan kor-
vaavien liköörien jakamiseen erillisille markkinoille. 

d. Rypäleviinat ovat väkevien alkoholijuomien tuoteryhmä, joka valmiste-
taan tislaamalla viiniä. Rypäleviinoihin lukeutuu myös tuotteita, jotka 
eroavat ominaispiirteiltään brandyista, kuten grappa. Ilmoittajien teettämä 
asiakaskysely indikoi, että konjakit voisivat muodostaa oman erillisen tuo-
temarkkinansa rypäleviinojen pääkategorian sisällä. Rypäleviinojen jaot-
telu edelleen hinnan ja/tai laadun perusteella on kuitenkin tarpeetonta. 

e. Viskit ovat ilmoittajien näkemyksen mukaan Suomessa dynaaminen tuo-
tekategoria. Vaikka skotlantilaista viskiä voidaankin pitää perinteisesti 
Suomen suosituimpana viskityyppinä, kilpailu muista maista tulevien vis-
kien taholta on lisääntynyt. Viskeissä tuotteilla on laaja hintajatkumo, 
mikä osoittaa alempien hintaluokkien tuotteiden kilpailevan myös korke-
amman hintaluokan tuotteiden kanssa ja päinvastoin. Viskejä ei tulekaan 
jakaa edelleen alakategorioihin.  

f. Gini-kategoriaa ei ilmoittajien mukaan tule segmentoida tarkemmin. Ku-
ten muilla väkevillä alkoholijuomilla, myös gineillä on laaja hintajatkumo, 
mikä osoittaa alempien hintaluokkien tuotteiden kilpailevan myös korke-
amman hintaluokan tuotteiden kanssa ja päinvastoin. 

g. Rommien osalta ilmoittajat katsovat, että pidemmälle menevä jaottelu ei 
ole nyt kyseessä olevan tapauksen osalta tarpeen. Rommia on saatavilla 
sekä vaaleana että tummana sen kypsytyksen mukaan. Vaaleita rom-
meja käytetään usein cocktaileissa, kun taas ruskeaa/tummaa rommia 
käytetään tavallisimmin raakana, jäiden kanssa tai ruoan laitossa. Tum-
mia rommeja käytetään kuitenkin myös cocktaileissa. 
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h. Viinien eri tyyppien ominaispiirteet eivät ilmoittajien näkemyksen mukaan 
välttämättä aiheuta tarvetta jakaa niitä erillisille tuotemarkkinoille. Ilmoit-
tajat ovat kuitenkin toimittaneet tietoja seuraavalla jaottelulla: 1) puna-
viini, 2) valkoviini, 3) roséviini, 4) kuohuviini (pl. samppanja), 5) samp-
panja, 6) glögiviini, 7) väkevät viinit ja 8) muut viinit. 

i. Muut väkevät alkoholijuomat sekä miedot alkoholijuomat / alkoholittomat 
juomat: Jotta kaikki vähittäismyyntimonopolikanavan myynnit saadaan 
sisällytettyä rakenteelliseen markkina-analyysiin, ovat ilmoittajat sisällyt-
täneet ne väkevät alkoholijuomat, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mai-
nituista kategorioista, ”muut väkevät alkoholijuomat” -kategoriaan. Tähän 
kategoriaan kuuluu esimerkiksi tequila, anistisleet ja hedelmäviinat.  

Ilmoittajien näkemyksen mukaan kaikkia mietoja alkoholijuomia kuten 
olutta, siidereitä ja valmiita juomasekoituksia (ready-to-drink-products, 
”RTD-juomat”) jne. on tarkoituksenmukaista käsitellä omana tuoteryhmä-
nään. Tämä tuoteryhmä edustaa vain pientä osaa osapuolten liiketoimin-
nasta. Tämän yrityskaupan arvioinnin kannalta ei ilmoittajien mukaan si-
ten ole tarvetta määritellä näitä markkinoita täsmällisemmin. Käytännön 
syistä ilmoittajat sijoittavat RTD-juomien myyntivolyymin ”muut väkevät 
alkoholijuomat” -kategoriaan, jotta osapuolten RTD-myynti tulisi huomioi-
duksi toimitetuissa tiedoissa. 

6.2.2 KKV:n arvio relevanteista markkinoista 

25. KKV:n näkemyksen mukaan ilmoittajien esittämä markkinoiden jaottelu eri 
myyntikanaviin on kyseisessä asiassa tarkoituksenmukainen lähtökohta kil-
pailuvaikutusten arvioinnille. Viraston selvityksissä ei ole tullut viitteitä mer-
kittävistä kilpailuhuolista DFTR-myyntikanavan osalta, eikä virasto ole näin 
ollen tarkastellut kyseistä myyntikanavaa tarkemmin. 

26. Markkinamäärittelyn toinen keskeinen kysymys liittyy myyntikanavakohtai-
siin relevantteihin tuotemarkkinoihin. Alkoholijuomia on mahdollista luokitella 
useilla vaihtoehtoisilla tavoilla erilaisiin juomaryhmiin. KKV on käyttänyt rele-
vanttien tuotemarkkinoiden määrittelyn lähtökohtana ilmoittajien näkemyk-
sestä poiketen Alkon soveltamaa tuoteryhmäluokittelua. Asian lopputulos ja 
myyntikanavien oletettavasti kohtuullisen yhtenevä loppukuluttajakysyntä 
huomioiden vähittäis- ja HoReCa-myyntikanavien relevanttien tuotemarkki-
noiden tarkastelussa voidaan nojautua viraston arvion mukaan samaan tuo-
teryhmäluokitteluun. 

27. Alkon tuoteryhmäluokittelu on moniportainen. Luokittelun ylimmällä tasolla 
tuotteet jaetaan panimotuotteisiin, mietoihin viineihin ja väkeviin alkoholi-
juomiin. Seuraavalla tasolla esimerkiksi väkevät alkoholijuomat jaetaan 
edelleen kategorioihin vodkat ja viinat, väkevät viinit ja muut väkevät. KKV:n 
arvion mukaan relevanttien markkinoiden määrittelyn kannalta hyödyllisin 
tuoteryhmäluokittelun taso on Alkon järjestelmän kolmas taso. Kyseinen luo-
kittelu kuvaa Alkon mukaan parhaiten kuluttajien ostokäyttäytymistä. Alkon 
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arvion mukaan kuluttajat näkevät tietyn tuotteen ensisijaiseksi vaihtoehdoksi 
tyypillisesti toisen samaan, kolmannen tason tuoteryhmään kuuluvan tuot-
teen. Alkon toisen tason kategorioista esimerkiksi muut väkevät jakautuu 
kolmannella tasolla konjakin eri laatuluokkiin, eri alkuperämaita edustaviin 
viskeihin, liköörien eri makukategorioihin, calvadokseen ja muihin hedelmä-
tisleisiin, katkeroihin, muihin viinitisleisiin sekä tequilaan. Jaksossa 7.3.2 on 
esitetty tarkka luettelo niistä kolmannen tason tuoteryhmistä, joissa molem-
milla osapuolilla on myyntiä vähittäismyyntikanavassa. 

28. Alkon tuoteryhmiin perustuvat markkinat ovat pääsääntöisesti ilmoittajien 
näkemyksen mukaisia relevantteja markkinoita kapeammat.11 Erolla ilmoit-
tajien soveltaman ja Alkon tuoteryhmäluokituksen välillä ei ole kuitenkaan 
merkittävää vaikutusta kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta, sillä osapuol-
ten yhteenlaskettu markkinaosuus tai yrityskaupasta aiheutuva lisäys mark-
kinaosuudessa jäävät alhaisiksi suurimmalla osalla markkinoita riippumatta 
markkinamäärittelyn yksityiskohdista. Akvaviittien ja marjaliköörien osalta 
markkinamäärittelyllä on kuitenkin ratkaiseva merkitys, minkä vuoksi kysei-
siä markkinoita on tarkasteltu yksityiskohtaisesti seuraavissa jaksoissa. 

29. Virasto on tarkastellut vähittäis- ja HoReCa-myyntikanaviin liittyviä markki-
noita kapeimmalla esitetyllä maantieteellisellä markkinalla eli kansallisella 
tasolla. 

6.2.2.1 Akvaviitit 

30. Ilmoittajat katsovat edellä kuvatusti, että akvaviittien markkinaa tulisi tarkas-
tella erikseen akvaviitin alkuperämaan perusteella, sillä eri maissa valmiste-
tut akvaviitit poikkeavat toisistaan sekä maun että valmistusprosessin suh-
teen. Lisäksi ilmoittajat esittävät teettämänsä kyselytutkimuksen osoittavan, 
että vaihtaminen tietyssä maassa valmistetusta akvaviitista toisessa 
maassa valmistettuun akvaviittiin on harvinaista. Ilmoittajien mukaan tuote-
markkinaa ei ole kuitenkaan syytä segmentoida laadun tai hinnan perus-
teella. Akvaviittien kulutus Suomessa on ilmoittajien mukaan kausiluonteista 
ajoittuen lähinnä rapujuhlakauteen. 

31. KKV:n arvion mukaan akvaviittien tuotemarkkinaa ei ole perusteltua jakaa 
valmistusmaan mukaisiin alamarkkinoihin. Kysymyksellä on ratkaiseva mer-
kitys kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta. Mikäli markkinat määriteltäisiin 
alkuperämaan perusteella, osapuolten välillä ei olisi päällekkäisyyttä, sillä 
Altia myy Suomessa ainoastaan ruotsalaista alkuperää olevia ja Arcus tans-
kalaista ja norjalaista alkuperää olevia akvaviittejä.  

32. Viraston arvion mukaan osapuolten teettämä kyselytutkimus ei osoita luotet-
tavasti, etteivät kuluttajat näkisi eri alkuperämaiden akvaviittejä keskenään 
korvaaviksi tuotteiksi. Yksi kyselyn keskeisimmistä ongelmista oli se, että 

 
11 Esimerkiksi konjakit jaetaan Alkon kolmannen tason luokituksessa kolmeen eri alaryhmään käytännössä laatu-
luokkansa perusteella: VS (very special), VSOP (very superior old pale) sekä XO (extra old) ja muut. 
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aiheuttamat mahdolliset kilpailunvastaiset vaikutukset. Arvioinnissaan vi-
rasto kiinnittää huomiota yrityskaupan aiheuttamiin muutoksiin markkinoiden 
rakenteessa ja analysoi kaupan kannalta relevantit kilpailunvastaiset vaiku-
tukset sekä näitä mahdollisesti tasapainottavat tekijät, kuten potentiaalisen 
kilpailun ja yrityskaupan seurauksena mahdollisesti syntyvät tehokkuusedut. 

44. Edellä jaksossa 6 kuvatusti, virasto on ensisijaisesti keskittynyt arvioimaan 
yrityskaupasta mahdollisesti seuraavia horisontaalisia kilpailunvastaisia vai-
kutuksia sellaisissa alkoholijuomien tuotesegmenteissä, joissa osapuolilla 
on merkittävää päällekkäisyyttä.13 Horisontaalinen yrityskauppa voi merkit-
tävästi vähentää kilpailua, sillä sen seurauksena markkinoilla toimivien (tai 
niille pyrkivien) itsenäisten yritysten lukumäärä vähenee, millä voi olla vaiku-
tusta kaupan osapuolten, niiden kilpailijoiden sekä asiakasyritysten kohtaa-
maan kilpailupaineeseen sekä kannustimiin kilpailla.14 

45. Horisontaalisen yrityskaupan aiheuttamat kilpailuongelmat voidaan jakaa 
kahteen käsitteelliseen kategoriaan: koordinoimattomiin (unilateraaleihin) ja 
koordinoituihin vaikutuksiin. Tutkittavana olevan yrityskaupan osalta KKV on 
arvioinut yrityskaupan mahdollisia koordinoimattomia vaikutuksia. Sen 
ohella, että yrityskauppa poistaa osapuolten välisen kilpailuasetelman, sen 
aikaansaaman kilpailupaineen vähenemisestä voivat hyötyä myös kilpailijat. 
Esimerkiksi keskittymän toteuttamien hinnankorotusten seurauksena osa 
kysynnästä saattaa siirtyä sen kilpailijoille, jotka myös voivat katsoa kannat-
tavaksi korottaa omia hintojaan ilman, että yritykset nimenomaisesti, tai 
edes hiljaisesti, koordinoivat käyttäytymistään. 

 
13 Eräs lausunnonantaja esitti virastolle, että kaupasta saattaisi aiheutua kilpailua rajoittavia portfoliovaikutuksia. 
Näitä niin sanottuja monialayritys- taikka konglomeraattivaikutuksia kuvataan komission suuntaviivoissa ei-hori-
sontaalisten sulautumien arvioinnista (2008/C 265/07). Monialayritysjärjestelyissä voi syntyä sekä yhteensovitta-
mattomia että yhteensovitettuja vaikutuksia. Suurin monialayritysten sulautumiin liittyvä huolenaihe on markkinoi-
den sulkeminen (komission suuntaviivat ei-horisontaalisten sulautumien arvioinnista, kohta 93). Viraston selvityk-
sissä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että yrityskaupalla olisi haitallisia monialayritysvaikutuk-
sia. Virasto on kiinnittänyt erityisesti huomiota Arcuksen vähäiseen läsnäoloon useilla väkevien alkoholijuomien 
ja viinien valmistuksen, maahantuonnin ja jakelun eri tuotesegmenteillä Suomessa. Ne markkinasegmentit, 
joissa markkinoiden rakenne muuttuisi merkittävästi yrityskaupan seurauksena, tulevat huomioiduksi kaupan ho-
risontaalisten vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi KKV katsoo, että Alkon valikoimaanottoa ja valikoiman hallintaa 
koskevat prosessit sekä HoReCa-asiakkaiden ostokäyttäytyminen (etenkin hankintojen hajauttaminen) ovat ky-
seisen järjestelyn osalta omiaan rajoittamaan keskittymän kykyä sulkea markkinoita. KKV on lisäksi käynyt läpi 
huomattavan määrän osapuolten sisäistä materiaalia, eikä kyseisessä aineistossa ole ollut viitteitä poissuljen-
taan tähtäävästä strategiasta. Koska keskittymällä ei ole havaittu kykyä sulkea markkinoita, virasto ei ole tarkas-
tellut tarkemmin keskittymän kannustimia ryhtyä markkinoiden sulkemiseen taikka menettelystä syntyviä toden-
näköisiä kokonaisvaikutuksia. 
14 Kilpailuviraston (nyk. KKV) suuntaviivoissa yrityskauppavalvonnasta sekä Euroopan komission horisontaalisia 
sulautumia koskevissa suuntaviivoissa kuvataan tarkemmin tapoja, joilla samalla tuotantoportaalla toimivien yri-
tysten väliset järjestelyt voivat estää tehokasta kilpailua. Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta 
(2011), s 72; Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03). 



 Päätös 15 (31) 
  Dnro KKV/1328/14.00.10/2020 
  Julkinen versio 
 19.4.2021  
 

 
 

7.2 Ilmoittajien näkemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista  

46. Ilmoittajien näkemyksen mukaan yrityskauppa ei johda tehokkaan kilpailun 
olennaiseen estymiseen Suomessa millään tarkastellulla markkinasegmen-
tillä. Suomen väkevien alkoholijuomien sektori on hyvin pirstaloitunut ja erit-
täin kilpailtu. Käytännössä kaikki kansainväliset bränditalot toimivat Suo-
messa, joiden lisäksi markkinoilla toimii satoja pienempiä kansallisia tuotta-
jia ja maahantuojia, jotka myyvät monipuolisesti erilaisia väkeviä alkoholi-
juomia ja viinejä. Lisäksi suuri osa Suomessa myytävistä väkevistä alkoholi-
juomista ja erityisesti viineistä tuodaan maahan Suomen ulkopuolelta, eikä 
tuonnin lisäämiselle ole mitään esteitä. 

47. Arcuksen Suomesta kertyvä liikevaihto on melko pieni ja Arcus on merkit-
tävä toimija vain yksittäisissä vähittäismyyntikanavan tuoteryhmissä, esi-
merkiksi hyvin pienessä akvaviittien tuoteryhmässä. Vaikka Altialla onkin 
huomattava osuus myynnistä joissakin alkoholijuomakategorioissa Suo-
messa, päällekkäisyys Arcuksen kanssa on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan 
useimmissa kategorioissa.15  

48. Keskittymän markkinavoiman käyttöä rajoittaa ilmoittajien mukaan sen sopi-
muskumppaneiden neuvotteluvoima. Alkon tuotehakumenettely rajoittaa 
merkittävästi toimittajien hinnoittelumahdollisuuksia ja on merkittävä kan-
nustin ylläpitää korkeaa laatua ja matalia hintoja toimittajan markkinaosuu-
desta riippumatta. HoReCa-myyntikanavassa taas tukkumyyjillä on merkittä-
vää ostajavoimaa niiden huomattavasta koosta ja kaupallisesta merkityk-
sestä johtuen. Ilmoittajien mukaan markkinoilla ei ole myöskään merkittäviä 
alalle tulon tai myyntikanaviin pääsyn esteitä.  

7.3 KKV:n arvio yrityskaupan kilpailuvaikutuksista 

7.3.1 Johdanto koordinoimattomien horisontaalisten vaikutusten arviointiin 

49. Useat eri tekijät voivat antaa viiteitä siitä, aiheuttaako yrityskauppa todennä-
köisesti merkittäviä koordinoimattomia vaikutuksia. Tällaisia seikkoja voivat 
olla esimerkiksi: yrityskaupan osapuolten korkeat markkinaosuudet; markki-
noilla on ainoastaan muutamia merkittäviä kilpailijoita; yrityskaupan osapuo-
let ovat läheisiä kilpailijoita; asiakkailla on vain rajoitettu mahdollisuus siirtyä 
käyttämään vaihtoehtoista toimittajaa, esimerkiksi siitä syystä, että markki-
noilla on vain vähän tai ei lainkaan vaihtoehtoisia toimittajia.16 

 
15 Lisäksi osapuolten edustamien päämiestuotemerkkien osalta on ilmoittajien mukaan huomattava, että tuote-
merkkien omistajat voivat vaihtaa agenttia tai jakelijaa nopeasti ja lyhyellä varoitusajalla, joten yksittäisen jakeli-
jan osuus tietyssä tuotekategoriassa voi olla luonteeltaan ohimenevää ja lyhytaikaista. 
16 Kaikkien näiden tekijöiden ei tarvitse esiintyä, jotta koordinoimattomat vaikutukset olisivat todennäköisiä. Luet-
telo ei myöskään ole tyhjentävä. Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 73–74; Euroo-
pan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohdat 26–38. 
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50. Yleensä koordinoimattomia vaikutuksia aiheuttava yrityskauppa estää olen-
naisesti tehokasta kilpailua luomalla yhden yrityksen määräävän markkina-
aseman tai vahvistamalla sitä. Kyseisellä yrityksellä on tällöin tavallisesti 
huomattavasti suurempi markkinaosuus kuin seuraavalla kilpailijalla yritys-
kaupan jälkeen. Yrityskaupan kilpailuvaikutuksia arvioitaessa markkina-
osuudet ja keskittymistasot antavatkin hyödyllisen ensimmäisen indikaation 
markkinoiden rakenteesta sekä yrityskaupan osapuolten ja niiden kilpailijoi-
den markkinavoimasta. Mitä enemmän markkinaosuus nousee, sitä toden-
näköisempää on, että yrityskauppa johtaa markkinavoiman merkittävään 
kasvuun.17 

51. Vaikka markkinaosuudet ja markkinaosuuksien lisäykset ovat vain ensimmäi-
nen osoitus markkinavoimasta ja markkinavoiman lisääntymisestä, vakiintu-
neen oikeuskäytännön mukaan erittäin suuret markkinaosuudet – 50 prosent-
tia tai enemmän – voivat jo sinällään olla todiste myös määräävästä mark-
kina-asemasta. Yrityskauppa, jossa on osapuolena yritys, jonka markkina-
osuus pysyy 50 prosentin alapuolella yrityskaupan jälkeen, voi myös aiheut-
taa kilpailuongelmia muiden tekijöiden osalta, joita ovat esimerkiksi kilpailijoi-
den vahvuus ja lukumäärä tai se, kuinka hyvin yrityskaupan osapuolten tuot-
teet korvaavat toisensa. Komissio onkin useissa tapauksissa katsonut, että 
yrityskaupat, joiden seurauksena syntyvien yritysten markkinaosuudet ovat 
40–50 prosenttia ja joissakin tapauksissa alle 40 prosenttia, johtavat määrää-
vän aseman syntymiseen tai vahvistumiseen.18 

52. Markkinaosuuksien ohella markkinoiden yleisen keskittymistason tarkastelu 
voi antaa viitteitä kilpailutilanteesta. Toimialan keskittyneisyyttä voidaan tar-
kastella laskemalla Herfindahl–Hirschman-indeksi (”HHI”), joka saadaan 
summaamalla kaikkien markkinoilla toimivien yritysten markkinaosuuksien 
neliöt.19 Komission suuntaviivoissa todetaan, että horisontaalisia kilpailuon-
gelmia ei todennäköisesti havaita yrityskaupassa, jossa HHI on kaupan 

 
17 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 75; Euroopan komission suuntaviivat horison-
taalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohdat 25 ja 27. 
18 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 15 ja 17. 
Markkinaosuuksia tarkasteltaessa tavanomainen tarkastelujakson pituus on yksi vuosi. Tämän lisäksi tarkastel-
laan markkinaosuuksien muutoksia vuodesta toiseen sen havaitsemiseksi, mitkä yritykset ovat lisänneet, ja mitkä 
toisaalta menettäneet osuuttaan markkinasta. Ks. myös Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta 
(2011), s. 70–71. 
19 Esimerkiksi markkinoiden, joilla toimii viisi yritystä ja joiden markkinaosuudet ovat 40 %, 20 %, 15 %, 15 %, ja 
10 %, HHI on 2 550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2 550). HHI vaihtelee lähes nollasta (erittäin hajanaiset markki-
nat) 10 000:een (kun kyseessä on täydellinen monopoli). 
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jälkeen 1000–2000 ja HHI:n muutos (dHHI)20 alle 250, tai yrityskaupassa, 
jossa HHI on yli 2000 ja HHI:n muutos alle 150.21 

53. Seuraavassa tarkastellaan yrityskaupan kilpailuvaikutuksia edellä jaksossa 
6.2 määritellyillä relevanteilla markkinoilla. Viraston analyysi perustuu ensi-
sijaisesti markkinoiden rakenteelliseen tarkasteluun, minkä ohella muita 
markkinavoiman arviointiin vaikuttaneita tekijöitä on tarkasteltu siinä määrin 
kuin se on asian lopputulos huomioon ottaen ollut tarpeellista. 

7.3.2 Tuoteryhmäkohtainen rakenteellinen tarkastelu 

54. Jaksossa 6.2.2 kuvatusti virasto on tarkastellut erikseen väkevien alkoholi-
juomien ja viinien eri myyntikanavia eli vähittäismyynti-, HoReCa-, ja DFTR-
myyntikanavaa.22 Viraston selvityksissä ei ole tullut viitteitä merkittävistä kil-
pailuhuolista DFTR-myyntikanavan osalta23, eikä virasto ole näin ollen tar-
kastellut kyseistä myyntikanavaa tarkemmin. 

Vähittäismyyntikanava 

55. Vähittäismyyntikanavan rakenteellinen tarkastelu perustuu Alkon myyntiai-
neistoon, joka kattaa vuodet 2015–2019. Alla taulukossa 1 on raportoitu 
osapuolten vuoden 2019 markkinaosuudet vähittäismyyntikanavassa Alkon 
järjestelmän kolmannen tason mukaisesti, joka KKV:n arvion mukaan on 
hyödyllisin tuoteryhmäluokittelun taso relevanttien markkinoiden määrittelyn 
sekä kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta. Virasto on raportoiduissa lu-
vuissa huomioinut sen tiedossa olevat vuoden 2019 jälkeen tapahtuneet ja-
kelusopimusten siirtymät. 

 
20 HHI:llä mitattu keskittymisasteen lisääntyminen voidaan laskea riippumatta markkinoiden kokonaiskeskittymis-
asteesta kertomalla sulautuvien yritysten markkinaosuuksien tulo kahdella. Esimerkiksi sulautuma kahden sellai-
sen yrityksen välillä, joiden markkinaosuudet ovat 30 % ja 15 %, korottaisi HHI:tä 900:lla (30 × 15 × 2 = 900). 
Tämän menetelmän selitys on seuraava. Ennen sulautumaa yrityskaupan osapuolten osuus HHI:stä on sulautu-
vien yritysten markkinaosuuksien neliöiden summa: a2 + b2. Sulautuman jälkeen indeksi on markkinaosuuksien 
summan neliö: (a + b)2, joka on yhtä kuin a2 + b2 + 2ab. HHI:n lisäys on näin ollen 2ab.   
21 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohdat 16 ja 20. 
Ks. myös Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 70–71. 
22 Markkinamäärittely on kuitenkin asian lopputulos huomioiden jätetty tältä osin avoimeksi. Viraston asiassa te-
kemät selvitykset ja arviointi on painottunut vähittäismyyntikanavaan. Tämän volyymiltaan selvästi suurimman 
myyntikanavan merkitys olisi laajemmassa, useamman myyntikanavan kattavassa markkinassa niin ikään pai-
nottunut. 
23 Yrityskauppailmoituksen mukaan Arcuksen myynnit DFTR-myyntikanavassa Suomessa ovat hyvin vähäisiä 
ollen vuonna 2019 ainoastaan [0–50 000] litraa. Ilmoittajien arvion mukaan DFTR-myyntikanava kattaa alle 15 % 
kaikista väkevien alkoholijuomien ja viinien myynneistä. Arcuksen osalta ilmoitettu myynti DFTR-
myyntikanavassa olisi tämän perusteella häviävän pieni. Lisäksi osapuolten yhteenlaskettu osuus ETA:n tasolla 
olisi ilmoittajien arvion mukaan enimmillään joitakin prosentteja. Ainoastaan yksi lausunnonantaja esitti virastolle 
huolensa DFTR-myyntikanavan kilpailuvaikutuksista. Lausunnonantajan mukaan yrityskauppa saattaisi vaikuttaa 
DFTR-myyntikanavassa jakeluportaan markkinaosuuksiin, minkä lisäksi keskittymä saattaisi kaupan jälkeen hoi-
taa joitain asiakkuuksia itse tukeutumatta tukkuportaaseen. 
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63. Tarkastelutavasta riippumatta on selvää, että osapuolilla yhdessä on akva-
viittimarkkinoilla lähes monopoliasema ja yrityskaupasta seuraava markkina-
osuuden lisäys on erittäin huomattava. Tämä ilmenee myös keskittymisas-
teista. Vuoden 2019 myyntilukujen perusteella, yrityskaupan jälkeinen HHI on 
ostohintoja käytettäessä [8000-9000] ja myyntihintoja käytettäessä [8000-
9000]. Vastaavat keskittymisasteiden muutokset ovat [3000-4000] ja [4000-
5000].  

64. Sulautuman jälkeen keskittymällä olisi hallussaan ] 
akvaviittituotetta: Altian ruotsalaiset Skåne Akvavit ja O.P. Anderson Aquavit, 
sekä Arcuksen tanskalainen Aalborg Jubilæums Akvavit ja norjalainen Linie 
Aquavit. Yhdessä nämä neljä tuotemerkkiä kattaisivat laskentatavasta riippu-
matta yli 80 prosenttia akvaviittien myynnistä Alkon vähittäismyyntikana-
vassa. Edellä mainituista neljästä tuotteesta Altian Skåne ja Arcuksen Aal-
borg Jubilæums -akvaviiteilla olisi yhdessä puolestaan yli 60 prosentin osuus 
markkinasta.  

65. Toisin kuin yrityskaupan osapuolilla, yhdelläkään muulla toimijalla akvaviitti-
markkinalla ei ole hallussaan tuotetta, joka olisi vuosien 2017–2019 aikana 
saavuttanut edes viiden prosentin markkinaosuutta.  

66. Edellä kuvatuista syistä virasto katsoo, että toteutuessaan ehdotettu yritys-
kauppa johtaisi kilpailun olennaiseen estymiseen akvaviitin vähittäismyynti-
markkinalla.  

7.3.4 Akvaviitit – HoReCa-myyntikanava 

67. Virasto on tarkastellut markkinaosuuksia akvaviitin HoReCa-myyntikana-
vassa perustuen suurilta alkoholijuomia kanavaan myyviltä toimijoilta kerät-
tyihin tuote- ja toimittajakohtaisiin ostoaineistoihin.28 Akvaviittien ostot on ero-
teltu eri toimijoiden aineistojen kokonaisostoista tuotemerkkeihin perustuen. 
Markkinan koko on todennäköisesti todellisuudessa jonkin verran selvityksen 
mukaista kokoa suurempi koska tarkastelu ei sisältänyt kaikkia Suomessa 
HoReCa-myyntikanavaan tuotteita toimittavia yrityksiä. Virasto kuitenkin kat-
soo, etteivät eri toimijoiden todelliset osuudet akvaviittien myynnistä Ho-
ReCa-myyntikanavaan todennäköisesti poikkea merkittävästi tehdystä selvi-
tyksestä. Akvaviitin markkinaosuudet HoReCa-myyntikanavassa on rapor-
toitu taulukossa 4. 

 

 

 

 
28 Aineistot pyydettiin seuraavilta toimijoilta: Hartwall, Heinon Tukku, Kesko, Meira Nova, PM-Juomatukku, Suo-
men Alkoholitukku sekä Wihuri. 
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myyntihintoja käytettäessä. Vastaavat keskittymisasteiden muutokset olisi-
vat [0-1000] ja [0-1000]. 

75. Yrityskaupan toteutuessa osapuolten hallussa olisi kolme [  
] marjalikööristä: Altian Koskenkorva Strawberry ja Marja-

kossu Mustikka, sekä Arcuksen jakelema Metsmaasikas Wild Strawberry. 
Nämä osapuolten kolme tuotetta yhdessä kattaisivat yli kolmasosan koko 
marjaliköörimarkkinasta. Molemmilla osapuolilla merkittävin myyntiartikkeli 
marjaliköörien markkinalla on mansikkalikööri, eikä vähittäismyyntikana-
vassa ole tällä hetkellä muita merkittäviä mansikkaliköörien toimittajia. Tästä 
syystä virasto pitää todennäköisenä, että osapuolet ovat pääartikkeliensa 
osalta toisilleen läheisimmät kilpailijat marjaliköörien markkinalla.  

76. Edellä lueteltujen perusteluiden nojalla viraston näkemys on, että toteutues-
saan ehdotettu yrityskauppa johtaisi kilpailun olennaiseen estymiseen mar-
jaliköörien vähittäismyyntimarkkinalla. 

7.3.6 Tasapainottavat tekijät 

77. Yrityskaupan seurauksena keskittymälle syntyvä huomattavakaan markki-
navoima ei välttämättä johda tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen, 
jos voidaan osoittaa tekijöitä, jotka tehokkaasti tasapainottavat keskittymän 
aiheuttamia kilpailunvastaisia vaikutuksia.29 Tasapainottavia tekijöitä verra-
taan keskittymästä syntyviin haitallisiin vaikutuksiin. Mitä suuremmat keskit-
tymän kilpailunvastaiset vaikutukset ovat, sitä merkittävämpiä tasapainotta-
vien tekijöiden tulee olla, jotta ne riittävät ehkäisemään tai kumoamaan hai-
talliset vaikutukset. 

78. Ilmoittajat katsovat edellä jaksossa 7.2 todetusti, että keskittymän markkina-
voimaa tasapainottavat matala alalle tulon kynnys sekä vähittäis- että Ho-
ReCa-myyntikanavissa. Lisäksi Alkolla ja isoilla HoReCa-tukuilla on merkit-
tävää tasapainottavaa neuvotteluvoimaa suhteessa keskittymään. Ilmoitta-
jien näkemyksen mukaan yrityskaupasta seuraisi myös merkittäviä tehok-
kuushyötyjä, jotka syntyisivät pääasiassa kustannus- ja liikevaihtosynergi-
oina. 

79. Osa lausunnon antaneista markkinatoimijoista suhtautui kriittisesti ilmoitta-
jien näkemykseen alalle tulon helppoudesta. Virastolle on muun muassa 
esitetty, että vähittäismyyntikanavaan pääsyä vaikeuttavat Alkon asema ja 
sen hankintaprosessi. Alalle tulon kynnystä on kuvattu nostavan myös alko-
holituotteiden markkinoinnin rajoitukset, jotka vaikuttavat brändin rakentami-
seen. Lisäksi eräs lausunnonantaja on kyseenalaistanut ilmoittajien esittä-
män Alkon tasapainottavan neuvotteluvoiman vaikutuksen keskittymän 
markkinavoiman käyttöön. 

 
29 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 89. 
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80. Osapuolet esittivät virastolle aikaisessa vaiheessa yrityskaupan käsittelyä 
sitoumuksia poistaakseen KKV:n alustavassa tarkastelussaan identifioimat 
kilpailuongelmat. Näin ollen virasto ei ole selvittänyt perusteellisesti tasapai-
nottavia tekijöitä taikka osapuolten esittämiä kaupan tehokkuusetuja. KKV 
kuitenkin korostaa, että osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus nousisi 
erittäin korkeaksi etenkin akvaviittien tuotemarkkinoilla, joten tasapainotta-
vien tekijöiden taikka tehokkuusetujen tulisi olla erittäin merkittäviä, jotta ne 
riittäisivät kumoamaan keskittymästä seuraavat haitalliset vaikutukset. 

7.4 Yhteenveto kilpailuvaikutusten arvioinnista 

81. Virasto on selvityksissään arvioinut ensisijaisesti yrityskaupan mahdollisia 
unilateraaleja eli koordinoimattomia horisontaalisia vaikutuksia väkevien al-
koholijuomien ja viinien valmistuksen, maahantuonnin ja jakelun markki-
noilla Suomessa. Viraston arvion mukaan yrityskauppa johtaa tehokkaan 
kilpailun olennaiseen estymiseen sekä akvaviittien että marjaliköörien mark-
kinalla vähittäismyyntikanavassa ja lisäksi akvaviittien markkinalla HoReCa-
myyntikanavassa. 

82. Viraston arvio on, että yrityskaupan seurauksena sulautuma saavuttaisi käy-
tännössä monopoliaseman akvaviitin myynnissä vähittäiskanavaan. Myös 
marjaliköörimarkkinoilla osapuolten markkinaosuus nousisi huomattavan 
korkeaksi, noin [40-60] prosenttiin. Haitallisten kilpailuvaikutusten todennä-
köisyyttä lisää se, että molempien yrityskaupan osapuolten merkittävin 
myyntiartikkeli on mansikkalikööri, eikä vähittäismyyntikanavassa ole tällä 
hetkellä muita merkittäviä mansikkaliköörien toimittajia. Lisäksi akvaviitti-
markkinoilla HoReCa-myyntikanavassa markkinat keskittyisivät voimak-
kaasti ja osapuolten markkinaosuus nousisi [50-60] %:iin. 

83. Osapuolet esittivät selvitysten aikaisessa vaiheessa KKV:lle sitoumuksia, 
joten KKV ei ole selvittänyt perusteellisesti kaupan tasapainottavia tekijöitä 
taikka tehokkuusetuja. 

8 Sitoumukset 

8.1 Ilmoittajien KKV:lle esittämät sitoumukset 

84. Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa yrityskau-
pan toteuttamisen edellytykseksi asetettavilla ehdoilla. Kilpailulain 25 §:n 2 
momentin mukaan KKV:n myös tulee yrityskaupan kieltoesityksen sijasta 
ensisijaisesti neuvotella tällaisista ehdoista ja määrätä ne noudatettavaksi, 
jos yrityskaupan ilmoittajan esittämät ehdot riittävät poistamaan yrityskau-
pan aiheuttamat kilpailuongelmat. 

85. KKV esitti osapuolille 21.1.2021 alustavan arvionsa yrityskaupan kilpailuon-
gelmista. Osapuolet ovat katsoneet, ettei kaupasta aiheudu KKV:n esittämiä 
potentiaalisia haitallisia kilpailuvaikutuksia, mutta ovat kuitenkin toimittaneet 
virastolle 8.2.2021 alustavan ehdotuksensa sitoumusten keskeisistä 
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elementeistä poistaakseen KKV:n havaitsemat alustavat kilpailuhuolet sekä 
edistääkseen asian sovinnollista ja nopeaa ratkaisua. Sitoumusneuvottelu-
jen aikana virasto pyysi osapuolilta useita lisäselvityksiä. Tämän lisäksi vi-
raston ja osapuolten välillä käytiin monia keskusteluja ja kirjeenvaihtoa si-
toumusten sisällöstä, joiden perusteella osapuolet päivittivät sitoumusehdo-
tustaan useaan otteeseen.30 Virasto pyysi 29. ja 30.3.2021 lausuntopyyn-
nöillään markkinatoimijoilta näkemystä sitoumusehdotuksesta.31 Osapuolet 
vastasivat lausuntopalautteeseen 12.4.2021. 

86. Viraston kanssa käytyjen neuvottelujen ja asiassa suoritetun markkinakuule-
misen pohjalta ilmoittajat ovat 14.4.2021 esittäneet päätöksen liitteenä ole-
van, 16.4.2021 asianmukaisesti valtuutettujen henkilöiden toimesta allekir-
joitetun, lopullisen ehdotuksen sitoumuksiksi.  

8.2 Sitoumusten arviointi 

87. KKV:n arvion mukaan tehokas kilpailu akvaviittien markkinalla vähittäis-
myynti- ja HoReCa-myyntikanavissa sekä marjalikööreiden markkinalla vä-
hittäismyyntikanavassa estyisi olennaisesti yrityskaupan seurauksena. Yri-
tyskauppaa ei siten voida hyväksyä ilman kaupalle asetettavia ehtoja.  

88. Yrityskaupasta aiheutuvien akvaviittimarkkinoita koskevien kilpailuhaittojen 
poistamiseksi yrityskaupan ilmoittajat ovat esittäneet KKV:lle, että ne sitou-
tuvat luovuttamaan Skåne Akvavitia koskevan liiketoiminnan Suomessa. Si-
toumuksessa on kyse tavaramerkin luovutuksesta, eikä siihen kuulu tuotan-
tovälineiden tai -laitosten taikka työntekijöiden luovutusta. Skåne Akvavitin 
asiakassopimukset (tietyin rajoituksin) sekä kaikki Skåne Akvavitin reseptit 
ja tuotekohtainen tietotaito Suomessa siirtyvät ostajalle. Altia sitoutuu myy-
mään ostajalle myös valmiiden Skåne Akvavit -tuotteiden varastot sekä 
Skåne Akvavitin tuotantoon liittyvät, varastossa olevat materiaalit. Lisäksi 
osapuolet myötävaikuttavat ostajan pyynnöstä siihen, että toimitussopimuk-
set / toimitussuhteet kolmansien kanssa liittyen Skåne Akvavitin ainesosiin 
ja tuotteen valmistukseen tarvittaviin materiaaleihin siirtyvät ostajalle. Osta-
jan pyynnöstä Altia (sekä kaupan myötä syntyvä Anora) sitoutuu lisäksi tar-
joamaan ostajalle korkeintaan [ ] kuukauden siirtymäajan tuotantopalve-
luita kustannusperusteisella hinnoittelulla. 

89. Marjaliköörien markkinan kilpailuongelman poistamiseksi ilmoittajat ovat 
esittäneet, että ne sitoutuvat päättämään jakelusopimuksen Arcuksen ja Li-
viko AS:n (”Liviko”) välillä Metsmaasikas-mansikkalikööriä koskien Suo-
messa. Jakelusopimus päätetään 1.6.2021 mennessä. 

90. Osapuolet ovat kuvanneet annettuja sitoumuksia tarkemmin viraston kanssa 
käydyissä neuvotteluissa sekä virastolle toimitetuissa selvityksissä ja 

 
30 Osapuolet toimittivat virastolle sitoumusehdotuksen 10.3.2021 ja päivittivät sitä 22.3., 24.3., 30.3., 9.4. ja 
14.4.2021.  
31 Markkinakuuleminen toteutettiin käyttämällä osapuolten 24.3.2021 sitoumusehdotusta.  
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vastauksissa viraston kysymyksiin sitoumusten tulkinnasta. Virasto on otta-
nut nämä sitoumuksista annetut tarkemmat kuvaukset huomioon sitoumus-
ten riittävyyden ja täytäntöönpanon tehokkuuden arvioinnissa ja niitä on 
hyödynnetty myös sitoumusehdotuksen markkinatestauksessa esitettyjen 
lausuntojen arvioinnissa ja huomioinnissa. 

91. Sitoumusten hyväksyttävyyden perusedellytyksiä kuvataan Euroopan ko-
mission hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä antamassa tiedonannossa 
sekä Kilpailuviraston (nyk. KKV) yrityskauppavalvontaa koskevissa suunta-
viivoissa. Niiden mukaisesti ehdotettujen sitoumusten on poistettava kilpai-
luongelmat kokonaisuudessaan ja oltava kattavia ja kaikin tavoin tehok-
kaita.32 Sitoumukset on lisäksi voitava panna täytäntöön tehokkaasti lyhy-
essä ajassa, sillä kilpailuolosuhteita ei voida säilyttää ennallaan markkinoilla 
ennen kuin sitoumukset on pantu täytäntöön.33 Sitoumukset täyttävät nämä 
edellytykset ainoastaan siltä osin, kuin KKV kykenee riittävällä varmuudella 
päättelemään, että ne on mahdollista toteuttaa ja että niistä seuraavat uudet 
liiketoimintarakenteet ovat riittävän elinkelpoisia ja kestäviä, jotta tehokkaan 
kilpailun esteet eivät toteudu lähitulevaisuudessa.34 

92. KKV on seuraavassa arvioinut ensin sitoumusten kykyä poistaa havaitut kil-
pailuongelmat ja sen jälkeen niiden täytäntöönpanon tehokkuutta. 

Sitoumukset poistavat yrityskaupasta johtuvat kilpailuongelmat 

93. Jaksossa 7.3 kuvatusti yrityskauppa johtaisi akvaviittimarkkinoiden huomat-
tavaan keskittymiseen sekä vähittäis- että HoReCa-myyntikanavassa. 
Skåne Akvavitin divestointi kolmannelle osapuolelle vähentää vaikutusta 
huomattavasti. HoReCa-markkinalla Skånen myynti kilpailijalle hävittää yri-
tyskauppaan liittyvän markkinaosuuden lisäyksen lähes täydellisesti. Vähit-
täismyyntikanavassa divestointi ei kuitenkaan poista kokonaan yrityskaup-
paan liittyvää lisäystä keskittymän markkinaosuuteen, sillä Altian tuotevali-
koimaan kuuluu Skånen ohella O.P. Anderson -akvaviitti, jonka markkina-
osuus oli Alkon vuoden 2020 myyntilukujen perusteella noin [10-20] pro-
senttia. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ylitti 50 prosenttia 
vuonna 2020, vaikka osapuolten liikevaihdosta vähennettäisiin Skånen 
myynti. 

94. KKV:n arvion mukaan Skåne Akvavitiin liittyvän liiketoiminnan myyminen 
kolmannelle osapuolelle on kuitenkin riittävä ratkaisu kilpailuvaikutusten ar-
vioinnissa todettuihin kilpailuongelmiin. Virasto on kiinnittänyt huomiota ak-
vaviittimarkkinoiden ominaispiirteisiin ja erityisesti siihen, että Skåne Akvavit 
on markkinoiden [ ] akvaviitti. Skåne Akvavitin myynti muo-
dostaa jo yksistään vahvan markkina-aseman myytävän liiketoiminnan 

 
32 Komission tiedonanto hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä (2008/C 267/01), kohta 9; Kilpailuviraston suunta-
viivat yrityskauppavalvonnasta (2011), s. 99. 
33 Komission tiedonanto hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä (2008/C 267/01), kohta 9.  
34 Komission tiedonanto hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä (2008/C 267/01), kohta 10. 
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ostajalle. Skånen suhteellista merkitystä divestoitavana tuotemerkkinä lisää 
myös se, että sen myynti on ollut viime vuosina kasvussa, ja sillä on hyvin 
laaja Alkon myymäläpeitto. 

95. Vaikka eri alkuperämaista tulevat akvaviitit eivät muodosta viraston näke-
myksen mukaan omia relevantteja tuotemarkkinoitaan, ruotsalaisen Skånen 
voidaan katsoa olevan todennäköisesti erityisen merkittävä kilpailupaineen 
lähde keskittymälle jäävälle ruotsalaiselle O.P. Anderson -tuotemerkille. En-
nen yrityskauppaa osapuolilla ei ollut päällekkäisyyksiä tietyn alkuperämaan 
akvaviiteissa, minkä vuoksi divestoinnilla voidaan katsoa olevan markkina-
osuusvaikutustaan suurempi merkitys kilpailun näkökulmasta. Lisäksi KKV 
kiinnittää huomiota siihen, että vaikka akvaviitit muodostavat viraston arvion 
mukaan muista juomaryhmistä erillisen relevantin tuotemarkkinansa, akva-
viittien toimittajat saattavat kohdata jonkin verran kilpailupainetta myös tuo-
temarkkinan ulkopuolelta. Tätä relevantin markkinan ulkopuolelta tulevaa 
kilpailupainetta voi tehostaa osaltaan se, että akvaviittimarkkina on erittäin 
pieni verrattuna suurempiin väkeviin juomaryhmiin. 

96. Marjaliköörien markkinoilla osapuolten välinen päällekkäisyys ja voimakas 
kilpailuasetelma perustuu kilpaileviin mansikkaliköörituotteisiin. Arcuksen 
Metsmaasikas-liköörin myyntiedustuksen siirtyminen kilpailevalle toimitta-
jalle poistaa tältä osin yrityskauppaan liittyvän kilpailuongelman. Metsmaasi-
kasista luopumisen myötä keskittymän markkinaosuus marjaliköörimarkki-
noilla jää vähittäismyyntikanavassa maltilliseksi.35 

Sitoumusehdotus antaa riittävän varmuuden sitoumusten tehokkaasta täy-
täntöönpanosta 

97. Akvaviittimarkkinoita koskevan sitoumuksen osalta KKV tunnisti sitoumus-
neuvottelujen aikana useita sitoumuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon 
liittyviä riskitekijöitä. Monet näistä tekijöistä nousivat esiin myös viraston 
kuulemien markkinatoimijoiden lausunnoissa. 

98. Skåne Akvavit -sitoumuksen mukaisesti luovutus ei koske tuotantolaitoksia 
tai -laitteistoja taikka henkilöstöä, joten ostajan on kyettävä pelkästään luo-
vutettavilla tavaramerkeillä ja omaisuuserillä sekä sitoumusten mukaisilla 
siirtymäajan tuotantopalveluilla luomaan aktiivinen kilpailuvoima markki-
noille. KKV:n arvion mukaan Skåne Akvavit -divestoinnin osalta ostajan 
henkilöllisyys on ehdotetun sitoumuksen tehokkuuden kannalta ratkaisevan 
tärkeä seikka, sillä luovutettava liiketoiminta ei ole itsessään elinkelpoista 
liiketoimintaa, vaan sen elinkelpoisuuden turvaaminen edellyttää ostajalta 

 
35 Osapuolten antamien tietojen mukaan Metsmaasikasta myydään käytännössä vain vähittäismyyntikanavassa.  
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määrättyjä omaisuuseriä tai erityisominaisuuksia, jotta kilpailuongelmat voi-
daan ratkaista ehdotetuilla sitoumuksilla.36  

99. Antamansa selvityksen perusteella osapuolet pyrkivät myymään kaikki 
Skåne Akvavitin tavaramerkkioikeudet yhdelle ostajalle, vaikka KKV:lle an-
nettu sitoumusehdotus kattaakin vain Skånen tuoteportfolion Suomessa. 
Skånen myynnistä vain murto-osa kertyy Suomen markkinoilta. Sitoumusten 
mukaisilla ostajalle asetetuilla erityisvaatimuksilla37 KKV pystyy riittävällä 
tavalla varmistamaan, että ostajalla on joka tapauksessa valmiudet ja kan-
nustin liiketoiminnan kehittämiseen elinkelpoiseksi ja kilpailukykyiseksi 
markkinavoimaksi Suomen akvaviittimarkkinoilla. Ostajan erityisvaatimuk-
silla KKV pystyy myös varmistamaan, että ostaja tulee tehokkaasti jatka-
maan Skåne Akvavitin toimintaa sekä vähittäis- että HoReCa-myyntikana-
vissa. Sitoumusten mukaiset ostajavaatimukset kuitenkin KKV:n arvion mu-
kaan rajaavat entisestään potentiaalisten ostajien määrää. 

100. KKV on lisäksi tunnistanut luovutettavan liiketoiminnan kilpailukykyyn ja 
myyntikelpoisuuteen kohdistuvia riskejä luovutusta edeltävänä väliaikana. 
Skånen tuotantoa ei ole ehdotettu eriytettäväksi Altian muusta tuotannosta. 
Osapuolet eivät ole ehdottaneet mekanismia, jolla voitaisiin täysin varmistaa 
Skånen kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden säilyminen välivaiheen aikana.  

101. Vastauksena viraston esittämiin huoliin sitoumusten täytäntöönpanon ris-
keistä osapuolet sitoutuvat niin sanottuun etukäteisostajaa koskevaan eh-
toon, jonka mukaisesti ilmoitettua yrityskauppaa ei saa panna täytäntöön 
ennen kuin ostajan kanssa on tehty sitova sopimus Skånen myynnistä, ja 
KKV on hyväksynyt sekä ostajan että kohteen myynnin. Kyseisenlaisella eh-
dolla voidaan lisätä osapuolten kannustimia saattaa liiketoiminnan luovutus 
päätökseen.38 Sitoumusehdotuksen mukaiset ostajavaatimukset sekä etu-
käteisostajaa koskeva ehto antavat riittävän varmuuden siitä, että Skåne 
Akvavit tulee siirtymään tehokkaasti sopivalle ostajalle, jonka hoidossa siitä 
tulee aktiivinen ja elinkelpoinen kilpailuvoima Suomen markkinoille. Kilpai-
luongelmien poistumisen kannalta on niin ikään tärkeää, että osapuolet ovat 

 
36 Vaikka siirtymäajan kustannusperusteisella hinnoittelulla tarjottava tuotantopalvelu osaltaan turvaa ostajan 
liiketoiminnan tehokasta aloitusta, se ei kuitenkaan kata muita kyseiseen liiketoimintaan liittyviä osa-alueita, ku-
ten esimerkiksi hankintaa, logistiikkaa tai jakelua. Ostajan on siten kyettävä hoitamaan tehokkaasti muut kuin 
tuotantoon liittyvät liiketoiminnan osat olemassa olevilla omaisuuserillään ja resursseillaan. Ostajan resursseilla 
ja ominaisuuksilla on merkitystä myös arvioitaessa sitä, kykeneekö tämä siirtymäajan päätyttyä käynnistämään 
taikka järjestelemään Skånen kustannuskilpailukykyisen tuotannon. Viraston arvion mukaan Skåne-brändin kil-
pailukyvylle on tärkeää, että sitä voidaan markkinoida ruotsalaista alkuperää olevana akvaviittina. Ruotsalaisen 
alkuperämaan säilyttämiseen liittyy todennäköisesti tietyn, osittain epäselväksi jääneen tuotannollisen kytköksen 
säilyttäminen Ruotsiin, mikä osaltaan edelleen korostaa ostajan henkilöllisyyttä sitoumuksen tehokkuuden kan-
nalta. Ks. tältä osin komission tiedonanto hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä (2008/C 267/01), kohdat 23, 30 
ja 37. 
37 Erityisvaatimuksilla viitataan komission korjaustoimenpiteitä koskevan tiedonannon mukaisten ostajan perus-
vaatimusten lisäksi sopivalle ostajalle asetettavia kriteereitä. Ks. komission tiedonanto hyväksyttävistä korjaus-
toimenpiteistä (2008/C 267/01), kohdat 48 ja 49. 
38 Komission tiedonanto hyväksyttävistä korjaustoimenpiteistä (2008/C 267/01), kohdat 53–57. 
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sitoutuneet luovuttamaan Skåne Akvavitin ostajalle riittävän lyhyessä mää-
räajassa ja tarvittaessa riippumattoman asiantuntijan toteuttamana ilman 
vähimmäishintaa. 

102. Marjaliköörimarkkinaa koskeva sitoumus on KKV:n arvion mukaan panta-
vissa täytäntöön nopeasti ja tehokkaasti. KKV:n osapuolilta, Metsmaasikan 
tuottajalta sekä uudelta jakelijalta saamien tietojen mukaan Metsmaasikan 
samoin kuin koko kyseisen päämiehen tuoteportfolion jakelu Suomessa siir-
tyy uudelle jakelijalle 1.6.2021 alkaen. KKV:n saamat tiedot varmistavat li-
säksi sen, että Metsmaasikasta tullaan jakelemaan myös jatkossa. 

103. Sitoumukset toteutetaan riippumattoman asiantuntijan valvonnassa, mikä 
vahvistaa sitoumusten valvonnan tehokkuutta ja uskottavuutta tavalla, joka 
myös osaltaan mahdollistaa sitoumusten täytäntöönpanoon ja noudattami-
seen liittyvien riskien huomioimisen. Lisäksi sitoumusten mukaisilla vaiku-
tusvallan palauttamista koskevilla kielloilla varmistetaan sitoumusten raken-
teellisen vaikutuksen säilyminen. 

104. Edellä kuvatuin perustein KKV katsoo, että sille esitetty sitoumuskoko-
naisuus riittää poistamaan yrityskaupasta muutoin aiheutuvan tehokkaan 
kilpailun olennaisen estymisen, ja yrityskaupan hyväksymiselle asetetuilla 
ehdoilla varmistetaan edellytykset kilpailullisen rakenteen säilymiselle mark-
kinoilla. 

9 Sovelletut säännökset 

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

10 Muutoksenhaku 

Kilpailulain 44 §:n nojalla yrityskaupan ilmoittaja ei saa hakea tähän päätök-
seen muutosta valittamalla.  

11 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, puhelin 029 
505 3073, sähköposti lauri.kirkkola@kkv.fi.  

 

Pääjohtaja    Kirsi Leivo 

 

Erityisasiantuntija  Lauri Kirkkola
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