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Yrityskaupan hyväksyminen: Tradeka-Yhtiöt Oy / Atrul-Regulatory Group
Oy
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 11.1.2021 ilmoitettu järjestely, jossa
Tradeka-Yhtiöt Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Atrul-Regulatory
Group Oy:ssä.
1

Yrityskaupan osapuolet
Tradeka-Yhtiöt Oy:n (”Tradeka-Yhtiöt” tai ”ilmoittaja”) omistaa Osuuskunta
Tradeka, joka on noin 200 000 jäsenen omistajaosuuskunta. Tradeka-Yhtiöt
hallinnoi Osuuskunta Tradekan ydinliiketoimintoja ja huolehtii sen omistajaohjauksesta. Tradeka-Yhtiöt omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehti-, kortti- ja pakettijakelua harjoittavan Tradedot Oy:n
(Lehtipiste Oy), sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivan Tradecare Oy:n
(Med Group Oy) sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n,
jonka sijoitussalkku on hajautettu eri omaisuuslajeihin sijoittamalla eri varainhoitajien sijoitustuotteisiin, pääasiassa rahastoihin.
Atrul-Regulatory Group Oy on A-Katsastus -konsernin emoyhtiö (yhdessä
yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden kanssa ”A-Katsastus -konserni”). A-Katsastus -konserni on ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintipalveluita sekä kuljettajantutkinto- ja muita tieliikenteen lupapalveluita tarjoava toimija, jolla on
yli 800 työntekijää ympäri Suomen. A-Katsastus -konsernin liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat A-Katsastus Oy (”A-Katsastus”) ja Ajovarma Oy (”Ajovarma”).

2

Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista
Yrityskaupan ilmoittajan mukaan A-Katsastus -konserni toimii katsastuspalveluiden, kuljettajantutkinto- ja muiden tieliikenteen lupapalveluiden sekä
ajoneuvojen rekisteröintipalveluiden markkinoilla Suomessa. Ilmoittajan
mukaan yksikään Tradeka-Yhtiöiden yritysryhmään kuuluvista yhtiöistä ei
toimi kyseisillä markkinoilla taikka niihin merkityksellisessä vertikaalisessa
yhteydessä olevilla markkinoilla, eikä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä
markkinoita siten ole tarpeen määritellä täsmällisesti. Yrityskaupan arvioimiseksi ilmoittaja on kuitenkin toimittanut KKV:lle tarkempia markkinatietoja
kohdeyritysten toiminnasta.
KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän
mukaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi, koska
jäljempänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu estävän kilpailua olennaisesti Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.
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Ajoneuvojen katsastuspalvelut
A-Katsastus tarjoaa ilmoittajan mukaan henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen katsastuspalveluita, jotka käsittävät pääasiassa määräaikaiskatsastuksia sekä erikoiskatsastuksia, kuten muutos- ja rekisteröintikatsastuksia.
A-Katsastuksen katsastuspisteissä tarjotaan myös katsastustoiminnan
oheispalveluita, kuten autotarvikkeiden myyntiä (tuulilasinpyyhkimiä, moottoriöljyä, lasinpesunestettä jne.), päästömittauksia sekä vapaaehtoisia ajoneuvojen kuntotarkastuksia niin kutsutun Autotohtori-konseptin alla. Lisäksi
A-Katsastus järjestää katsastajakoulutuksia.
Ilmoittajan mukaan aiemmassa päätöskäytännössä katsastuspalveluiden
markkinoita on maantieteelliseltä laajuudeltaan tarkasteltu valtakunnallisesti
ja alueellisesti, 1 mutta koska Tradeka-konserni ei toimi katsastuspalveluiden markkinoilla tai niihin relevantissa vertikaalisessa yhteydessä olevilla
markkinoilla, yrityskaupan arvioimiseksi markkinoita voidaan ilmoittajan mukaan tarkastella valtakunnallisesti.
Ilmoittajan arvion mukaan ajoneuvojen katsastuspalveluiden markkina Suomessa vuonna 2020 oli myynnin arvoltaan [150–200] 2 miljoonaa euroa,
josta A-Katsastuksen markkinaosuus oli [20–30] %. 3 Ilmoittajan mukaan AKatsastuksen tärkeimpiä kilpailijoita ajoneuvojen katsastuspalveluissa ovat
K1 Katsastajat Oy, Plus Katsastus Oy ja HelppoKatsastus Oy.
Kuljettajantutkinto- ja muut tieliikenteen lupapalvelut sekä ajoneuvojen rekisteröintipalvelut
Ilmoittajan mukaan Ajovarma tarjoaa ainoana toimijana Suomessa kuljettajantutkintopalveluita ja muita tieliikenteen lupapalveluita, jotka käsittävät
mm. ajokorttien, ammattiliikenteen ajolupien (kuten taksiliikennelupien, henkilöliikennelupien ja tavaraliikennelupien), vaarallisten aineiden tiekuljetuslupien (ns. ADR-ajolupien), piirturikorttien, ajo-opetuslupien, vammaisten
pysäköintilupien ja moottoripyörän harjoituslupien myöntämisen. 4 Lisäksi
ilmoittajan mukaan Ajovarma suorittaa A-Katsastuksen katsastusasemilla
ajoneuvojen rekisteröintejä, joiden yhteydessä se välittää vakuutusasiamiehenä useiden eri vakuutusyhtiöiden ajoneuvovakuutuksia (ml. lakisääteinen
liikennevakuutus ja vapaaehtoinen autovakuutus).
Koska Tradeka-konserni ei toimi kuljettajantutkinto- ja muiden tieliikenteen
lupapalveluiden tai ajoneuvojen rekisteröintipalveluiden markkinoilla eikä
Dnro KKV/682/14.00.10/2019, Yrityskaupan hyväksyminen ehdollisena asiassa MB Equity Fund V Ky / A-Katsastus Holding Oy, A-Test & Consulting Oy, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy ja Incar Invest Oy, 11.10.2019 ja
Dnro KKV/355/14.00.10/2017, A-Katsastus Group Oy, henkilö A / Incar Invest Oy, 24.4.2017.
2
Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.
3
A-Katsastuksen myynti sisältää myös katsastustoiminnan oheispalveluista kertyvän myynnin.
4
Ilmoittajan mukaan Ajovarman nykyinen sopimus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa koskien kuljettajantutkinto- ja muiden tieliikenteen lupapalveluiden tuottamista on ollut voimassa ajalla 2016-2019 ja se sisältää kolme vuoden mittaista jatko-optiota, jotka on kaikki käytetty vuoden 2022 loppuun asti.
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niihin relevantissa vertikaalisessa yhteydessä olevilla markkinoilla, ilmoittajan mukaan markkinoita voidaan yrityskaupan arvioimiseksi tarkastella valtakunnallisesti.
Ilmoittajan arvion mukaan ajoneuvojen rekisteröintipalveluiden markkina
Suomessa vuonna 2020 oli myynnin arvoltaan [10–20] miljoonaa euroa,
josta Ajovarman markkinaosuus oli [20–30] %. 5 Ilmoittajan mukaan ajoneuvojen rekisteröintipalveluissa toimii Ajovarman ohella useita toimijoita Suomessa, kuten ajoneuvojen katsastuspalveluita tarjoavat toimijat, auto- ja
rahoitusliikkeet, vakuutusyhtiöt sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
3

Yrityskaupan kilpailuvaikutukset
Ilmoittajan mukaan yrityskauppa ei aiheuta kilpailuongelmia millään potentiaalisesti relevantilla markkinalla. Yrityskaupan osapuolten liiketoiminnot eivät ole horisontaalisesti päällekkäisiä, eikä niillä myöskään ole relevantteja
vertikaalisia suhteita.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Viraston markkinakuulemisessa ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.
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Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tradeka-Yhtiöt Oy
hankkii yksinomaisen määräysvallan Atrul-Regulatory Group Oy:ssä.
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Sovelletut säännökset
Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.
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Muutoksenhaku
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
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Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa johtava asiantuntija Laura Kauppila, p. 029
505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.
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Ajoneuvojen rekisteröintipalveluiden myynti ei sisällä ajoneuvovakuutusten myynnin osuutta.
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