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Yrityskaupan hyväksyminen: IBM International Group B.V. / Bluvolt Oy
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 13.1.2021 ilmoitettu järjestely, jossa
IBM International Group B.V. hankkii yksinomaisen määräysvallan Bluvolt
Oy:ssä.
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Yrityskaupan osapuolet
IBM International Group B.V. (”ilmoittaja”) kuuluu kansainväliseen IBMkonserniin, joka kehittää, valmistaa ja myy informaatioteknologian ("IT") ratkaisuja, kuten yritysten ohjelmistoja ja tietoteknisiä järjestelmiä sekä ITimplementointipalveluita, kuten konsultointia ja infrastruktuuripalveluita. Konsernin emoyhtiö International Business Machines Corporation on listattu Yhdysvalloissa New Yorkin pörssiin (NYSE) ja sen omistus on hajautunut lähinnä institutionaalisille sijoittajille, rahastoille ja yksityishenkilöille. Ilmoittaja
kuuluu yritysryhmään, jossa määräysvaltaa käyttää suoraan tai epäsuorasti
International Business Machines Corporation ("IBM:n yritysryhmä").
Bluvolt Oy (yhdessä yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden kanssa ”kohde”) on
emoyhtiö konsernissa, jossa operatiivista toimintaa harjoittaa Nordcloud Oy
tytäryhtiöineen. Kohteen toimialana ovat IT-palvelut. Se tarjoaa asiantuntijaja ylläpitopalveluita, joilla avustetaan yritys- ja muita yhteisöasiakkaita toteuttamaan tietotekniset ratkaisunsa niin sanotun pilven kautta. Kohteen palvelut
liittyvät yhtäältä perinteiseen (pilvenulkoiseen) arkkitehtuuriin perustuvien sovellusten siirtämiseen pilveen ja niiden operointiin pilvessä sekä toisaalta uusien pilvipohjaisten sovellusten kehittämiseen. Kohteen asiantuntijapalveluihin kuuluu neuvonantoa erityisesti liittyen ratkaisuarkkitehtuuriin, pilvi-infrastruktuuriin, sovelluskehitykseen, työkuormien siirtoon pilveen ja pilvipalveluiden muuhun käyttöönottoon sekä ohjelmistokehityksen ja systeemihallinnan
yhdistämisen automaatioon. Kohteen ylläpitopalveluissa on kyse pilviympäristön valvonnasta ja sääntelystä, turvallisuuden varmistamisesta ja sovellusten toiminnasta huolehtimisesta.
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Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista
Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kaupan osapuolten toiminnassa on horisontaalisia päällekkäisyyksiä IT-palveluiden tarjoamisessa ja näiden markkinoiden segmentissä ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalveluissa.
Lisäksi osapuolten välillä on mahdollinen vertikaalinen yhteys, koska IBM:n
yritysryhmä toimii IBM Cloud -palvelulla pilvipalveluntarjoajana, ja kohde tarjoaa palveluita, joilla asiakkaita avustetaan pilven hyödyntämisessä ja jotka
näin ollen perustuvat pilvipalveluiden olemassaololle.
KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän
markkinamäärittelyn mukaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää
avoimeksi, koska jäljempänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu
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estävän kilpailua olennaisesti Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella
osalla.
IT-palvelut
Ilmoittajan näkemyksen mukaan IT-palveluita on perustelluinta tarkastella
omana kokonaismarkkinanaan. Ilmoittajan mukaan markkinoilla tarjotaan
runsaasti erityyppisiä IT-palveluita, mutta toimialalla vallitsee voimakas tarjonnan korvaavuus, ja merkittävät IT-palveluiden toimittajat tarjoavat lukuisia
eri palveluita eri toimialoille ja asiakasryhmille. Palvelutyypistä ja asiakkaasta
riippumatta IT-palveluiden tarjoaminen perustuu samankaltaisiin osaamis-,
ohjelmisto- ja laiteresursseihin, eikä siirtyminen yhden palvelun tarjoamisesta
toiseen usein edellytä toimijoilta merkittäviä lisäpanostuksia.
Ilmoittajan näkemyksen mukaan IT-palveluiden markkinoita voidaan maantieteelliseltä laajuudeltaan tarkastella maailmanlaajuisina, sillä kilpailua käydään valtioiden ja maanosien rajat ylittäen, ja merkittävät IT-palveluiden tarjoajat tarjoavat yleensä palveluitaan globaalisti. Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut KKV:lle markkinatietoja myös ETA:n ja Suomen osalta.
Taulukko 1. IT-palvelut (2019)2
Kokonaismarkkina
(MEUR)

IBM:n yritysryhmä

Kohde

4 468

[0–5]1 %

[0–5] %

IT-palvelut ETA:n alueella

252 763

[0–5] %

[0–5] %

IT-palvelut maailmanlaajuisesti

929 216

[0–5] %

[0–5] %

IT-palvelut Suomessa

Ilmoittajan mukaan osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita IT-palveluiden kokonaismarkkinalla Suomessa ovat TietoEVRY Oyj, CGI Suomi Oy ja Fujitsu
Finland Oy, sekä ETA:n ja maailmanlaajuisesti esimerkiksi Accenture ja Deloitte.
Ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalvelut
Mikäli IT-palveluiden markkinoita tarkasteltaisiin tarkemmin segmentoituna,
ilmoittajan mukaan markkina voidaan konsulttiyhtiö Gartnerin käyttämän jaottelun mukaisesti jakaa edelleen palvelutyypin mukaan (i) konsultointiin
(consulting), (ii) käyttöönottopalveluihin (implementation), (iii) ylläpito- ja pilviinfrastruktuuripalveluihin (managed services and cloud infrastructure

1

Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.
Ilmoittajan arviot IT-palveluiden ja jäljempänä ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalveluiden markkinoista perustuvat
konsulttiyhtiö Gartner Inc.:n (”Gartner”) tietoihin.
2
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services) sekä (iv) liiketoimintaprosessien ulkoistuksiin (business process
outsourcing).
Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisyyksiä ainoastaan
ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalveluiden segmentissä. Ilmoittajan mukaan ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalvelut kattavat IT-palveluiden, -prosessien ja sovellusten päivittäisen ylläpidon, parantamisen, hoidon ja operoinnin sekä
perinteistä että pilvitoteutusta hyödyntäen. Näihin kuuluvat osapuolten palvelut, joilla ne avustavat asiakkaitaan siirtämään IT-toteutuksiaan pilveen (mukaan lukien varsinaisen pilvipalvelun välittäminen ja jälleenmyynti) ja muuten
hyödyntämään pilveä.
Ilmoittajan näkemyksen mukaan ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalveluiden
markkinasegmenttiä voidaan maantieteelliseltä laajuudeltaan tarkastella ITpalveluita vastaavasti maailmanlaajuisena. Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut
KKV:lle markkinatietoja myös ETA:n ja Suomen osalta.
Taulukko 2. Ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalvelut (2019)
Kokonaismarkkina
(MEUR)

IBM:n yritysryhmä

Kohde

Ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalvelut
Suomessa

2 057

[0–5] %

[0–5] %

Ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalvelut
ETA:n alueella

103 003

[5–10] %

[0–5] %

Ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalvelut
maailmanlaajuisesti

377 600

[5–10] %

[0–5] %

Ilmoittajan mukaan osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalveluissa Suomessa ovat esimerkiksi TietoEVRY Oyj, CGI
Suomi Oy ja Fujitsu Finland Oy, ETA:n alueella Atos ja DXC Technology
Company sekä maailmanlaajuisesti Amazon ja Accenture.
Osapuolten välinen vertikaalinen yhteys
Ilmoittajan mukaan IBM:n yritysryhmä toimii pilvipalvelun eli pilveen perustuvan säilytystilan tarjoajana (cloud offering). Kohde tarjoaa palveluita, joilla asiakkaita avustetaan pilven hyödyntämisessä ja jotka näin ollen perustuvat pilvipalvelun olemassaololle. Osapuolten välille voidaan siten katsoa muodostuvan potentiaalinen vertikaalinen suhde, jonka johdosta ilmoittaja on toimittanut KKV:lle markkinatietoja myös pilvipalvelun eli pilveen perustuvan säilytystilan tarjoamisesta.
Ilmoittajan mukaan pilveen perustuvan säilytystilan markkinoita voidaan
maantieteelliseltä laajuudeltaan tarkastella maailmanlaajuisena tai vähintään
ETA:n laajuisena, sillä merkittävät pilvipalveluntarjoajat toimivat
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maailmanlaajuisesti, eikä asiakkaan fyysisellä sijainnilla ole niiden toiminnan
kannalta keskeistä merkitystä. Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut markkinatietoja myös Suomen osalta.
Taulukko 3. Pilvipalvelut eli pilveen perustuvan säilytystilan tarjonta (2019)3
Kokonaismarkkina
(MEUR)

IBM:n yritysryhmä

Pilveen perustuvan säilytystilan
tarjonta Suomessa

< 1 604

[0–5] %

Pilveen perustuvan säilytystilan
tarjonta ETA:n alueella

43 289

[0–5] %

Pilveen perustuvan säilytystilan
tarjonta maailmanlaajuisesti

213 195

[0–5] %

Ilmoittajan mukaan IBM:n yritysryhmän tärkeimpiä kilpailijoita pilvipalveluissa sekä maailman- että Suomen ja ETA:n laajuisesti ovat Amazon Web
Services ja Microsoft Corporation.
3

Yrityskaupan kilpailuvaikutukset
Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskaupalla ei ole vaikutusta tehokkaaseen kilpailuun markkinoilla. Osapuolten toiminnassa on päällekkäisyyksiä
ainoastaan IT-palveluissa ja sen alasegmentillä ylläpito- ja pilvi-infrastruktuuripalveluissa, joilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus jää kuitenkin
kaikilla vaihtoehtoisilla maantieteellisillä laajuuksilla alle kymmenen prosentin. Osapuolet eivät myöskään ole toistensa läheisiä kilpailijoita. Lisäksi ilmoittajan mukaan IBM:n yritysryhmällä ei ole yrityskaupan jälkeen markkinavoimaa tai kannustinta markkinoiden sulkemiseen osapuolten välisen mahdollisen vertikaalisen suhteen vuoksi.
Myöskään Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinakuulemisessa ei ilmennyt,
että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. Markkinakuulemisen
perusteella markkinoille jää riittävästi vaihtoehtoisia toimijoita myös yrityskaupan jälkeen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei
siten kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.
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Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa IBM International
Group B.V. hankkii yksinomaisen määräysvallan Bluvolt Oy:ssä.

3

Ilmoittajan arviot pilvipalveluiden markkinoista perustuvat kansainvälisen markkinatutkimusyhtiö International
Data Corporationin (IDC) markkinatietoihin.
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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.

7

Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa johtava asiantuntija Laura Kauppila, p. 029
505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.
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