
 Päätös 1 (2) 
 Dnro KKV/578/14.00.10/2018 
 Julkinen 
 13.6.2018  

 
 

 
 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto  

Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 (pvm/mpm) • Faksi 09 8764 398 

Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • www.kkv.fi 

 

Yrityskaupan hyväksyminen: Intera Partners Oy, Rantalainen-Yhtiöt Oy ja Ranta-
lainen Group Oy / Tilipalvelu Rantalainen Oy  

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 30.5.2018 ilmoitettu järjestely, jos-
sa Intera Partners Oy, Rantalainen-Yhtiöt Oy ja Rantalainen Group Oy 
hankkivat yhteisen määräysvallan Tilipalvelu Rantalainen Oy:ssä. 

Intera Partners (”Intera”) on suomalainen, yritysten kasvuun keskittyvä 
pääomasijoitusyhtiö. Intera etsii sijoituskohteikseen suomalaisia ja ruotsa-
laisia yrityksiä, joiden liikevaihto on sijoitushetkellä 10-200 miljoonaa euroa 
ja, joissa Intera voi tulla enemmistösijoittajaksi. Intera käyttää määräysval-
taa Intera Fund I Ky, Intera Fund II Ky ja Intera Fund III Ky -rahastoissa, 
joissa sijoittajina on pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoit-
tajia. 

Rantalainen-Yhtiöt Oy (”Rantalainen-Yhtiöt”) on suomalainen osakeyhtiö, 
joka omistaa tällä hetkellä 64 prosenttia Tilipalvelu Rantalainen Oy:stä. 
Rantalainen Group Oy (”Rantalainen Group”) on suomalainen osakeyhtiö, 
joka omistaa tällä hetkellä 34 prosenttia Tilipalvelu Rantalainen Oy:stä.  

Tilipalvelu Rantalainen Oy (”Tilipalvelu Rantalainen”) on Rantalainen-
konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Tilipalvelu Rantalaisen tytäryhtiöt 
Suomessa ja yksi tytäryhtiö Venäjällä. Rantalainen-konserni tarjoaa nykyai-
kaisia taloushallinnon palveluita sekä erilaisia asiantuntijapalveluita ja toi-
mialaratkaisuja eri kokoisille yrityksille, yhteisöille ja muille organisaatioille. 
Konsernissa työskentelee noin 600 henkilöä ja sillä on 44 toimipistettä 40 
paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi sillä on toimipiste Venäjällä.  

Ilmoitettavassa yrityskaupassa Interan yritysryhmään kuuluva Intera Fund 
III Ky perustaa RLX Group Holding Oy -nimisen yhtiön, johon tulevat osak-
kaiksi myös Rantalainen-Yhtiöt ja Rantalainen Group. Ilmoittajat hankkivat 
välillisesti RLX Group Holding Oy:n kautta yhteisen määräysvallan Tilipal-
velu Rantalaisessa. 

Ilmoittajan mukaan Tilipalvelu Rantalaisen tarjoamaan taloushallinnon pal-
veluvalikoimaan kuuluu pääasiassa kirjanpito, palkanlaskenta sekä sähköi-
nen taloushallinto. Tilipalvelu Rantalainen tuottaa lisäksi erilaisia asiantunti-
japalveluita, joihin kuuluvat yritys- ja yhteisöasiakkaiden ohjaava konsul-
tointi, neuvonta ja toimialaosaaminen. Lisäksi Tilipalvelu Rantalaisen palve-
luntarjontaan kuuluu ilmoittajan mukaan edellä kuvattujen palvelujen yhdis-
täminen suuremmiksi taloushallinnon toimialaratkaisuiksi. Interan rahasto-
jen portfolioyhtiöt eivät toimi näillä markkinoilla Suomessa. Yrityskaupan 
osapuolilla ei näin ollen ole ilmoittajan mukaan päällekkäistä horisontaalista 
liiketoimintaa eikä vertikaalisessa suhteessa olevaa liiketoimintaa.    

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen 
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markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Yrityskaupan osapuolet eivät har-
joita horisontaalisesti päällekkäistä tai vertikaalisessa suhteessa olevaa lii-
ketoimintaa, joten vaikutuksenalaisia markkinoita ei ole lainkaan. Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yritys-
kaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Intera Partners Oy, 
Rantalainen-Yhtiöt Oy ja Rantalainen Group Oy hankkivat yhteisen mää-
räysvallan Tilipalvelu Rantalainen 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 Jenna Huttu, puhelin 029 505 3576, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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