
 Päätös 1 (3) 
 Dnro KKV/1291/14.00.10/2018  
 Julkinen versio 
 18.12.2018  
 
 

Yrityskaupan hyväksyminen: Adelis Portfolio Holding II AB / DataCenter Finland 
Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 4.12.2018 ilmoitettu järjestely, jos-
sa Adelis Portfolio Holding II AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Da-
taCenter Finland Oy:ssä. 

 
Adelis Portfolio Holding II AB (jäljempänä ”Adelis Portfolio Holding” tai 
”ilmoittaja”) on ruotsalaisen vuonna 2012 perustetun pääomasijoitusyhtiön, 
Adelis Equity Partnersin (Adelis) omistama ruotsalainen osakeyhtiö. Ade-
lis sijoittaa pääasiassa keskisuuriin pohjoismaisiin yrityksiin, joilla on huo-
mattavaa kehityspotentiaalia ja joiden liikevaihto on tyypillisesti sijoitushet-
kellä 25 ja 300 miljoonan euron välillä. Adeliksen sijoituskohteet toimivat 
tyypillisesti joillakin seuraavista toimialoista: (i) liiketoiminta- ja IT-palvelut; 
(ii) niche -teollisuustuotteet; (iii) kuluttajasektori; ja (iv) terveydenhuolto 
(mukaan lukien terveysteknologia ja lääketeollisuus). 
 
Adelis tekee sijoituksensa omistamiensa ruotsalaisten osakeyhtiöiden, ku-
ten Adelis Portfolio Holdingin, kautta ja sen koko yhtiörakenne on ruotsalai-
nen.   
 
DataCenter Finland Oy (Jäljempänä ”Datacenter” tai ”kohde”) on vuonna 
2003 perustettu suomalainen yritys, joka yhdessä tytäryhtiönsä DataCenter 
Services Oy:n kanssa tarjoaa erilaisia datakeskuspalveluita yritysasiakkaille 
Suomessa. DataCenterin palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa kone-
sali- ja pilvipalvelut sekä niihin liittyvät valvonta-, lähituki- ja tietoturvapalve-
lut.  
 
DataCenterillä on tällä hetkellä kolme datakeskusta, jotka sijaitsevat Hel-
singin Vallilassa ja Pitäjänmäellä sekä Espoon Kilossa. Pitäjänmäen data-
keskus suljetaan ensi vuonna ja sen toiminta siirretään pääosin Vallilan da-
takeskukseen. DataCenterin palveluksessa on yli 80 asiantuntijaa. 
 
Yrityskauppajärjestelyn myötä ilmoittajalle siirtyy yksinomainen määräysval-
ta kohteessa.  
 
Ilmoittaja mieltää DataCenterin tarjoamat palvelut niin sanotuiksi IT-
infrapalveluiksi. DataCenter tarjoaa yksityisiä pilvipalveluita erityisesti yri-
tyksille, jotka tarvitsevat korkeaa tietoturvaa tai häiriötöntä ja muusta verk-
koliikenteestä riippumatonta tiedonsiirtokapasiteettia. Lisäksi Datacenter 
tarjoaa jaettua pilvipalvelua, jonka alustat ovat kokonaan sen hallinnassa 
sen omissa konesaleissa. Tarjontaan kuuluu myös hybridipilvipalvelu, joka 
soveltuu tilanteisiin, joissa asiakkaan tarpeiden kirjo on laaja, tai asiakas 
haluaa liittää omia fyysisiä palvelimiaan osaksi pilviratkaisua. Pilvipalvelui-
den osana DataCenter tarjoaa konesali- ja muita palveluita, joiden tarkoitus 
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on taata asiakkaan liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus. Muihin palveluihin 
kuuluvat valvonta-, lähituki- ja tietoturvapalvelut.  
 
DataCenterin markkinaosuus IT-infrapalveluiden markkinalla, julkisten pilvi-
palveluiden markkinalla, yksityisten pilvipalveluiden markkinalla sekä tuki- 
ja konsultointipalveluiden markkinalla on ilmoittajan mukaan kaikilla alle 5 
prosenttia.  
 
Ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole horisontaalisesti päällekkäistä liiketoi-
mintaa. Adeliksen portfolioyhtiöihin kuuluu AddPro, joka on ruotsalainen 
vastaavanlaisia IT-ulkoistus- ja pilvipalveluita tarjoava yhtiö, mutta sillä ei 
ole minkäänlaista toimintaa Suomessa. Lisäksi Adeliksen portfolioyhtiöihin 
kuuluu ruotsalainen Hantverksdata, joka tarjoaa Suomessa Pajadata Oy:n 
kautta rakennusalalle suunnattuja ohjelmistoja, mutta kyseiset ohjelmistot 
eivät ilmoittajan näkemyksen mukaan kilpaile DataCenterin tarjoamien ko-
nesali- ja pilvipalveluiden kanssa. Yksikään Adeliksen portfolioyhtiöistä ei 
siis ilmoittajan mukaan tarjoa Suomessa kohteen kanssa kilpailevia kone-
sali- ja pilvipalveluita. Adeliksen portfolioyhtiöiden ja kohteen tuotteiden ja 
palveluiden välillä ei ilmoittajan mukaan myöskään ole vertikaalisia suhtei-
ta.  
 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yritys-
kaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. Kun otetaan huomioon, etteivät osa-
puolet harjoita päällekkäistä liiketoimintaa sekä kohteen vähäiset markki-
naosuudet, Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kil-
pailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen 
markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Adelis Portfolio 
Holding II AB hankkii yksinomaisen määräysvallan DataCenter Finland 
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 Taru-Tuulia Tammi, puhelin 029 505 
3024, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

  



 Päätös 3 (3) 
 Dnro KKV/1291/14.00.10/2018  
 Julkinen versio 
 18.12.2018  

 

Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Tutkija  Taru-Tuulia Tammi 
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