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Yrityskaupan hyväksyminen: HgCapital / Visma AS Business Process Outsour-
cing (BPO) -liiketoiminnan hankinta 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 6.10.2016 ilmoitettu järjestely, jossa HgCa-
pital hankkii yksinomaisen määräysvallan Visma AS:n Business Process 
Outsourcing (BPO) -liiketoiminnoissa.1  

HgCapital on pääasiassa Euroopassa sijoittava pääomasijoitusyhtiö. Ty-
täryhtiöidensä kautta HgCapital käsittelee pääomasijoituksiaan sekä tarjoaa 
neuvonantoa ja muita palveluita.  

Visma AS (”Visma”) tarjoaa yritysten toiminnan tehostamiseen ohjelmisto-
ja, ulkoistuspalveluita, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja 
sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Kaupan kohteena on Visman 
Business Process Outsourcing (BPO) -liiketoiminta (”kohde”), joka tarjoaa 
yrityksille ulkoistettuja kirjanpito-, palkka- ja HR-palveluita.  

Yrityskaupan kannalta relevantteina markkinoina voidaan ilmoittajan mu-
kaan tarkastella IT-palveluiden kokonaismarkkinoita. IT-palveluiden koko-
naismarkkina voidaan ilmoittajan mukaan jakaa edelleen asiantuntijapalve-
luihin ja tuotetuen palveluihin. BPO-toiminnot eli prosessien hallinnan 
markkinasegmentti puolestaan voidaan ilmoittajan mukaan luokitella 
alasegmentiksi asiantuntijapalveluille. Maantieteelliseltä laajuudeltaan IT-
palveluiden markkinat ovat ilmoittajan mukaan mahdollisesta edelleen jaot-
telusta riippumatta maailmanlaajuiset tai vähintään ETA:n laajuiset. Ilmoit-
taja on kuitenkin toimittanut KKV:lle markkinatietoja myös Suomen osalta.  

Ilmoittajan mukaan HgCapitalin portfolioon kuuluvista yhtiöistä2 viisi toimii 
IT-sektorilla, mutta kyseisillä yhtiöillä ei ole toimintaa Suomessa. Ilmoittajan 
arvion mukaan kohteen markkinaosuudet Suomessa vuonna 2015 olivat 
[alle 5]3 % kaikissa IT-palveluissa, [alle 5] % asiantuntijapalveluiden mark-
kinasegmentillä sekä noin [5–10] % prosessien hallinnan (BPO) markki-
nasegmentillä. Maailmanlaajuisilla ja ETA:n laajuisilla markkinoilla osapuol-
ten yhteenlaskettu markkinaosuus on vähäinen.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai 

                                                
1
 Kaupan kohteena olevan BPO-liiketoiminnan muodostavat: i) Visma Services Norge AS, (ii) Visma Employee 

Management AS, (iii) Visma Personnel Management AS, (iv) Visma Personnel AS, (v) Kollektor AS, (vi) Visma 
Services AB, (vii) S4F Progress AB, (viii) Visma Employee Management AB, (ix) Visma Services Danmark A/S, 
(x)Visma Services Public A/S, (xi) Visma Employee Management A/S, (xii) Visma Services Oy, (xiii) Finland 
Kollektor Oy, (xiv) Visma Employee Management Oy, (xv) Visma Services Romania SRL sekä Visma Services 
Norge AS:n tytäryhtiö (xvi) Visma Services VAT AS. 
2
 HgCapital käyttää KKR & Co.L.P:n ja Cinvenin kanssa yhteistä määräysvaltaa Vismassa. Portfolioyhtiöllä ei 

tässä tarkoiteta Vismaa.  
3
 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.  
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niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksen 
perusteella ei myöskään voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskau-
palla olisi laissa tarkoitetulla tavalla haitallisia kilpailuvaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa HgCapital hankkii 
yksinomaisen määräysvallan Visma AS:n Business Process Outsourcing 
(BPO) -liiketoiminnoissa.  

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. 

Ylijohtaja Timo Mattila 

Tutkija Laura Kauppila  


