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Yrityskaupan hyväksyminen: Wise Group Holding II Oy / Sito Oy 

Wise Group Holding II Oy on ilmoittanut 2.3.2017 Kilpailu- ja kuluttajaviras-
tolle järjestelyn, jossa Wise Group Holding II Oy hankkii yksinomaisen mää-
räysvallan Sito Oy:ssä. 

Wise Group Holding II Oy on Wise Group Finland Oy:n (“Wise Group”) ai-
noa osakkeenomistaja. Wise Group on suomalainen yritys, joka tarjoaa ta-
lonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja uudis- 
ja korjauskohteisiin Suomessa ja Baltiassa. Määräysvaltaa Wise Groupissa 
käyttää epäsuorasti suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners Oy. 

Sito Oy (”Sito”) on suomalainen infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön 
ja digitaalisten palveluiden konsulttiyhtiö. Siton palveluntarjonta sisältää inf-
rastruktuuriprojektin suunnittelun kaikki vaiheet ja osatehtävät kattaen kon-
sultoinnin, suunnittelun, kunnossapidon, rakennuttamisen sekä tietopalve-
lut. 

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Wise Group toimii talonrakentamisen kon-
sultoinnissa, kun taas Sito toimii infrarakentamisen konsultoinnissa. Ilmoit-
tajan mukaan osapuolilla on rakennuttamisen konsultoinnin markkinoilla 
päällekkäistä liiketoimintaa, mutta niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on 
kyseisillä markkinoilla kuitenkin alle 15 prosenttia eikä järjestelyllä näin ol-
len ole relevantteja horisontaalisia päällekkäisyyksiä. Ilmoittajan mukaan 
osapuolilla ei myöskään ole järjestelyn kannalta relevantteja vertikaalisessa 
suhteessa olevia liiketoimintoja. 

Yrityskaupan ilmoittaja on toimittanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vuoden 
2016 osalta seuraavat arviot markkinoiden arvosta sekä osapuolten mark-
kinaosuuksista1:  

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yritys-
kaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. Kun otetaan huomioon yritys-

                                                
1
 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 

Rakennuttamisen 

konsultointi

Talonrakentamisen 

konsultointi

Infrarakentamisen 

konsultointi

Markkinoiden arvo 

(miljoonaa euroa)
[100 - 300] [800 - 1 000] [200 - 400]

Osapuolten 

markkinaosuudet:

Wise Group [0 - 5] % [0 - 5] % -

Sito [5 - 10] % [alle 0,5] % [10 - 15] %
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kaupan osapuolten markkinaosuudet rakennuttamisen konsultoinnin ja ta-
lonrakentamisen konsultoinnin markkinoilla sekä se, että osapuolilla ei ole 
merkittävää vertikaalisessa suhteessa olevaa liiketoimintaa, Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei estä kilpailua olennaisesti 
Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla kilpailulain (948/2011) 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Wise Group Hol-
ding II Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Sito Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki 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 erikoistutkija Samuli Muotka, puhelin 029 505 
3680, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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