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Yrityskaupan hyväksyminen: Sponsor Fund IV Ky / StaffPoint Holding Oy 
 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 5.10.2017 ilmoitettu järjestely, jossa 
Sponsor Fund IV Ky hankkii yksinomaisen määräysvallan StaffPoint 
Holding Oy:ssä. 

Sponsor Capital on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa pääasiassa 
pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yhtiöihin, jotka toimivat kotimaassa tai 
ovat jo laajentuneet ulkomaille. Sponsor Fund IV Ky (Sponsor Fund IV) on 
Sponsor Capitalin hallinnoima rahasto.  

StaffPoint Holding Oy on StaffPoint-konsernin emoyhtiö (StaffPoint). 
Konserniin kuuluvat StaffPoint Holdingin tytäryhtiöt Suomessa, Baltiassa ja 
Espanjassa. StaffPoint on suomalainen henkilöstöalan konserni, joka 
tuottaa henkilöstö- ja rekrytointipalveluja sekä valmennuspalveluja 
asiakkailleen. Ilmoittajan mukaan StaffPoint-konserni tarjoaa 
toimialatuntemustaan sekä yksityiselle että julkiselle sektorille pääasiassa 
seuraavilla aloilla: horeca, kauppa, teollisuus, logistiikka, rakennusala, 
kiinteistöhuolto, ICT, Contact Center, toimistopalvelut, turvallisuus sekä 
matkailu ja sesonki. 

Ilmoitettavassa yrityskaupassa Sponsor Fund IV hankkii StaffPointin koko 
osakekannan. Hankinta toteutetaan Sponsor Fund IV:n kokonaan 
omistaman ja yrityskauppaa varten perustaman Sponsta Oy:n kautta. 

Ilmoittajan mukaan henkilöstö- ja rekrytointipalveluiden kokonaismarkkina 
Suomessa vuonna 2016 oli noin [2–2,5]1 miljardia euroa, josta StaffPointin 
markkinaosuus oli noin [5–10] %. Ilmoittajan mukaan 
valmennuspalveluiden kokonaismarkkina Suomessa vuonna 2016 oli noin 
[250–500] miljoonaa euroa, josta StaffPointin markkinaosuus oli noin [0–5] 
%.  

Sponsor Capitalin hallinnoimat portfolioyhtiöt2 eivät ilmoittajan mukaan 
tarjoa henkilöstöalan palveluita tai toimi sellaisilla aloilla, joilla olisi 
järjestelyn kannalta relevantti vertikaalinen yhteys kyseiseen toimialaan. 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai 
niiden oleellisella osalla. 

 

                                                
1 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 
2 Sponsor Capitalin hallinnoimat yhtiöt: Kymppi Group, Orthex Group, Haltija Group, TLT-Group, Plastiroll Oy ja 
Solid Vedlikehold AS. 
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Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sponsor Fund IV 
Ky hankkii yksinomaisen määräysvallan StaffPoint Holding 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 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.  

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Jenna Huttu, puhelin 029 505 3576, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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