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Yrityskaupan hyväksyminen: Ratos AB / Nebula Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 2.4.2013 ilmoitettu järjestely, jossa Ratos AB 
hankkii yksinomaisen määräysvallan Nebula Oy:ssä. 

Ratos on NASDAQ OMX Tukholmassa pörssinoteerattu pääomasijoittajana 
toimiva monialayritys. Nebula on suomalainen tietotekniikan infrastruktuuripal-
veluja tarjoava yritys. Se tarjoaa pilvi-, verkko-, käyttö- sekä toimistopalveluja 
yli 32.000 asiakkaalleen. 

Nebulan tarjoamiin pilvipalveluihin kuuluvat virtuaaliohjelmisto- ja tallennuska-
pasiteettipalvelujen toimittaminen sekä muut pilvipalvelut, kuten asiakirjojen ja-
kopalvelut sekä monesta sijainnista ja monella laitteella käytettävissä oleva 
sähköposti. Yhtiön tarjoamia verkkopalveluja ovat Internet-yhteyksien ja mui-
den verkkopalvelujen tarjoaminen yritysasiakkaille. Käyttöpalveluja ovat ko-
nesalipalvelujen ja palvelinten hallintapalvelujen tarjoaminen sisältäen palve-
linkapasiteetin vuokraamisen sekä palvelininfrastruktuurin hallinnoinnin ja val-
vonnan. Toimistopalveluihin kuuluvat yritysasiakkaiden tukeminen toimiston 
infrastruktuurin kehittämisessä ja ylläpidossa mukaan lukien ohjelmiston asen-
taminen, ongelmanratkaisu ja käyttäjätuki. 

Ilmoittaja arvioi pilvipalvelujen markkinoiden kokonaisarvon Suomessa olevan 
[150–200]1 miljoonaa euroa, verkkopalvelujen [600–650] miljoonaa euroa, 
käyttöpalvelujen (mukaan lukien koko IT:n ulkoistukset) [800–900] miljoonaa 
euroa ja toimistopalvelujen [350–400] miljoonaa euroa. Ilmoittajan mukaan Ne-
bulan markkinaosuus Suomessa kaikilla näillä sen neljällä päätoimialueella on 
[0–10] %. 

Ilmoittajan mukaan Ratoksella ei ole portfoliossaan Nebulan kanssa samoilla 
markkinoilla toimivia yrityksiä, eikä osapuolilla siten ilmoittajan mukaan ole ho-
risontaalisesti päällekkäistä toimintaa. Ilmoittajan mukaan jotkin Ratos-
konserniin kuuluvat yhtiöt tarjoavat IT-liitännäisiä palveluja, kuten tietokanta-
palveluja ja digitaalisia yritystietopalveluja sekä pitävät yllä Internet-
huutokauppaportaaleja, ja Nebula voisi tarjota kyseisiä palveluja näille yhtiöille. 
Ilmoittajan mukaan Nebulan ja Ratoksen portfolioyhtiöiden välillä ei kuitenkaan 
ole asiakassuhteita, eikä ilmoittaja siten katso osapuolten välillä olevan olen-
naisia vertikaalisia suhteita. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden 
oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei ole 
myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. 

                                                
1 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 
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Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ratos AB hankkii yk-
sinomaisen määräysvallan Nebula Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

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

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Pia-
Maria Sillanpää, puhelin 029 505 3613, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Tutkija  Pia-Maria Sillanpää 
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