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Yrityskaupan hyväksyminen: Tradeka-Yhtiöt Oy / Spondot Oy (Lehtipiste Oy) 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 2.9.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Trade-
ka-Yhtiöt Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Spondot Oy:ssä. 

Tradeka-Yhtiöt Oy on vuonna 2014 perustettu osakeyhtiö, joka hallinnoi 
Osuuskunta Tradekan ydinliiketoimintoja ja huolehtii sen omistajanohjauk-
sesta. Yhtiö omistaa Osuuskunta Tradekan sijoitustoiminnasta vastaavan 
Tradeka-sijoitus oy:n sekä Restel Oy:n (”Restel”). Restel on hotelli- ja ravin-
tola-alan yritys, joka harjoittaa liiketoimintaa 44 hotellissa ja yli 230 ravinto-
lassa ympäri Suomen. Yhtiön hotelleja ovat muun muassa Cumulus, Ran-
tasipi ja Holiday Inn -ketjut. Muita Restelin omistamia ketjuja ovat muun 
muassa Huviretki-, Martina-, Grillsson-, Burger King- ja Rax Buffet -ketjut 
sekä Shell-liikenneasemat ja -ravintolat.  

Spondot Oy on Spondot-konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluu emoyhtiön 
lisäksi sen tytäryhtiö Sponpiste Oy sekä tämän kokonaan omistama opera-
tiivinen tytäryhtiö Lehtipiste Oy (”Lehtipiste”). Lehtipiste toimii koti- ja ul-
komaisten sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, sarjakuva-
albumeiden, kirjojen, keräilytuotteiden (muun muassa jääkiekkokeräilykortit 
ja lelunomaiset kerättävät autot) sekä karttojen jakelijana Suomessa.   
 
Yrityskaupan ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäi-
siä horisontaalisia tai relevantteja vertikaalisessa suhteessa olevia liiketoi-
mintoja. Ilmoittajan mukaan Lehtipiste jakelee kustantajien ja muiden tava-
rantoimittajien julkaisemia tuotteita noin 5800 vähittäismyyntipisteeseen ko-
ko Suomen alueella. Vähittäistoimipisteisiin kuuluu ilmoittajan mukaan päi-
vittäistavara- ja erikoiskaupan myymälöitä, kioskeja ja kahviloita. Ilmoittajan 
mukaan Lehtipisteen tarjoamia palveluita lehtien jakelutoiminnassa ovat ir-
tonumeroiden jakelu ja markkinointi, mikä sisältää muun muassa lehtien 
toimittamisen myyntipisteisiin, lehtien palautusten hoitamisen, laskutuksen, 
pistekohtaisista toimitusmääristä ja lähetysluetteloista huolehtimisen, myyn-
ti-informaation keräämisen ja toimittamisen sekä irtonumeroiden menekin 
edistämisen.   

Ilmoittajan mukaan sanoma- ja aikakauslehtien markkinoiden koko Suo-
messa vuonna 2015 oli arvoltaan noin 1,7 miljardia euroa, josta irtonume-
roiden markkinoiden koko (laskettuna kuluttajamyyntihintojen perusteella) 
oli noin 160 miljoonaa euroa. Ilmoittajan mukaan Lehtipisteellä ei ole lehtien 
irtonumeroiden jakelutoiminnassa varsinaisia valtakunnallisia kilpailijoita. 
Kirjojen ja oheistuotteiden markkinoiden koko Suomessa vuonna 2015 oli 
ilmoittajan arvion mukaan arvoltaan noin 640 miljoonaa euroa. Ilmoittajan 
arvion mukaan Lehtipisteen markkinaosuus tällä markkinalla on noin [0–5]1 
%.  
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Lehtipiste toimittaa ilmoittajan mukaan lähinnä iltapäivälehtiä myös Restelin 
hotelleihin ja Shell-liikenneasemille ja -ravintoloihin. Nämä myynnit muo-
dostavat ilmoittajan mukaan [0–5] % Lehtipisteen kokonaismyynneistä.  

Lisäksi Lehtipiste tarjoaa varastohotellipalveluja Postituspojat-brändillä. 
Sen palveluihin kuuluvat muun muassa asiakkaiden tuotteiden varastointi, 
pakkaaminen, lähetysten toimittaminen ja palautusten käsittely. Kyseiset 
palvelut muodostavat ilmoittajan mukaan kuitenkin vain pienen osan Lehti-
pisteen toiminnasta.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoil-
la tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvi-
tyksen perusteella ei myöskään voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yri-
tyskauppa aiheuttaisi kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla merkittäviä haitallisia 
kilpailuvaikutuksia.  

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tradeka-Yhtiöt Oy 
hankkii yksinomaisen määräysvallan Spondot 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 Laura Kauppila, puhelin 029 505 3335, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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