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Yrityskaupan hyväksyminen: lntera Partners Oy / Tilipalvelu Rantalainen Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on l 0.12.2021 ilmoitettu jä~estely, jossa lntera 
Partners Oy ("lntera Partners" ta i "ilmoittaja") hankkii määräysvallan Tilipal
velu Rantalainen Oy:ssä ("Tilipalvelu Ranta lainen"). 1 

1 Yrityskaupan osapuolet 

lntera Partners on vuonna 2007 perustettu suomala inen yritysten kasvuun kes
kittyvä pääomasijoitusyhtiö. lntera Partners etsii sijoituskohteikseen suomalaisia 
ja ruotsalaisia yrityksiä, joiden liikevaihto on sijoitushetkellä l 0-200 miljoonaa 
euroa ja joissa lntera Partners voi tulla enemmistöomistajaksi. Yhtiön tyypillisiä 
sijoitustilanteita ovat kohdeyrityksen kasvun ja kansainvälistymisen vauhditta
minen, toimia lajärjestelyt sekä perheyhtiöiden sukupolvenvaihdokset. 

Tilipalvelu Rantalainen on Rantalainen-konsernin emoyhtiö. Konserniin kuulu
vat Tilipalvelu Rantalaisen tytäryhtiöt Suomessa ja yksi tytäryhtiö Venäjä llä. 
Rantalainen-konserni ta~oaa nykyaikaisia taloushallinnon palveluita eri kokoi
sille yrityksille, yhteisöille ja muille organisaatioille. Konsernissa työskentelee yli 
1000 henkilöä ja se toimii noin 60 paikka kunnalla Suomessa. 

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten liiketoiminnot eivät ole horison
taalisesti päällekkä isiä eikä niiden välillä ole myöskään kilpailuoikeudellisesti 
relevanttia vertikaalista suhdetta . Tilipalvelu Rantalaisen ta loushallinnon pal
velut muodostuvat pääasia llisesti kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja sähköi
sestä ta loushallinnosta . Ilmoitta jan mukaan yksikään lntera Partnersin portfo
lioyhtiö ei Tilipalvelu Rantalaisen lisäksi toimi taloushallinnon palveluissa. 2 11-
moittaja katsookin, ettei relevanttien markkinoiden täsmällinen määrittely ole 
yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaista. 11-
moitta ja on kuitenkin täydellisyyden vuoksi toimittanut KKV:lle markkinatietoja 
taloushallinnon ja palkkahallinnon kokonaismarkkinoista, joilla yrityskaupan 
kohde on aktiivinen. 

1 Yrityskaupan myötä kohteen aiempi yhteinen määräysvalta muuttuu yksinomaiseksi määräysvallaksi aiemman yhteisen mää
räysvallan käyttäjän, lntera Partnersin, alkaessa harjoittaa yksinomaista määräysvaltaa. 

2 lntera Partnerin portfolioyhtiöihin kuuluva Oiva lsännöinti Group Oy ("Oiva") tarjoaa isännöintipalveluita ja sen kokonaisisän
nöintipalveluun saattaa sisältyä myös isännöintiasiakkaiden kirjanpito-, laskujen maksu- ja vastikkeiden valvontapalvelu. Ilmoit
tajan mukaan Oiva ei kuitenkaan tarjoa itsenäisiä taloushallinnon palveluita tai kilpa ile kohteen kanssa samoista asiakkaista, 
eikä kyse siten ole horisontaalisesti päällekkäisestä toiminnasta. Kohde kuitenkin palvelee myös isännöintialan yrityksiä, joten 
Oivan ja kohteen välillä voidaan katsoa olevan potentiaalinen vertikaalinen suhde. Ilmoittajan mukaan kyse ei ole kuitenkaan 
asian arvioinnin kannalta merkityksellisestä suhteesta ottaen huomioon kohteen vähäinen toiminta kyseisessä asiakassegmen
tissä sekä Oivan vähäinen markkinaosuus isännöintipalveluiden markkinoilla. 
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KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän mu
kaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi. sillä jä ljem
pänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu estävän kilpailua olen
naisesti Suomen markkinoilla ta i niiden oleellisella osalla . 

Ilmoittajan mukaan taloushallinnon ja palkkahallinnon kokonaismarkkinoiden 
arvo Suomessa vuonna 2020 oli arviolta noin l 200 miljoonaa euroa. josta koh
teen markkinaosuus oli ilmoitta jan arvion mukaan [5-10] %.3 Ilmoittajan mu
kaan Tilipalvelu Rantalaisen tärkeimmät kilpailijat ja niiden markkinaosuudet 
taloushallinnon ja palkkahallinnon kokonaismarkkinoilla olivat Accountor pal
veluliiketoiminta ([5-10] %), Azets lnsight Oy ([5-10] %), Talenom Oyj ([5-10] 
%). Administer Oyj ([0-5] %) ja Greenstep Oy ([0-5] %) . 

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

4 Ratkaisu 

5 Sovelletut säännökset 

6 Muutoksenhaku 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolien liiketoiminnot eivät ole horison
taalisesti päällekkä isiä, eivätkä osapuolten liiketoiminnot myöskään ole kes
kenään kilpailuoikeudellisesti relevantissa vertikaalisessa suhteessa. Yrityskau
pan myötä kohteen aiempi yhteinen määräysvalta a inoastaan muuttuu yk
sinomaiseksi määräysvallaksi lntera Partnersin a lkaessa ha~oittaa yksin
omaista määräysvaltaa. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan vaikutukset ovat si
ten vähäiset. eikä yrityskauppa a iheuta kilpailuongelmia millään potentiaali
sesti relevantilla markkinalla Suomessa. 

Kilpailu- ja kulutta javiraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 § :ssä 
tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla 
tai niiden oleellisella osalla . Osapuolilla ei ilmoittajan toimittamien tietojen pe
rusteella ole merkittävää päällekkäisyyttä millään tarkastelluilla markkinoilla. 
Viraston markkinatoimijoilta vastaanottamissa lausunnoissa ei myöskään il
mennyt. että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. 

Kilpailu- ja kulutta javirasto hyväksyy jä~estelyn, jossa lntera Partners Oy hankkii 
määräysvallan Tilipalvelu Ranta lainen Oy:ssä. 

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

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailula in 49 a §:n mukaan siten kuin 

3 Esite tyt arviot perustuvat kohteen parhaisiin arvioihin ja Suomen Taloushallintoliitto ry:n julkaisemiin toimialatietoihin. 
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oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa la issa (808/2019) säädetään. 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

7 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Sara Aronen, puhelin 029 505 3057, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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