
 Päätös 1 (2) 
 Dnro 304/14.00.10/2013 
 Julkinen versio 
 19.6.2013  
 
 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto  
Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 • Faksi 09 8764 398 
Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • www.kkv.fi 
 

Yrityskaupan hyväksyminen: Oy IBM Finland Ab / osa Itella Oyj:n sovellushallin-
tapalveluista ja niihin liittyvistä tietoteknisistä palveluista 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 13.6.2013 ilmoitettu järjestely, jossa Oy IBM 
Finland Ab täydentää aiemmin tehtyä Itella Oyj:n sisäisten sovellushallintapal-
velujen ja niihin liittyvien tietoteknisten palvelujen tuottamisen hankintaa. Ai-
empi yritysjärjestely on ilmoitettu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 10.4.2013, ja vi-
rasto on hyväksynyt sen 19.4.20131. 

Oy IBM Finland Ab ("IBM") on osa International Business Machines - yritys-
ryhmää, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja laitteistoja, tie-
tokoneohjelmia ja -palveluja maailmanlaajuisesti pääasiallisesti IT-alalla. Sen 
alaan kuuluvat myös konsultointipalvelut ja liitännäistuotteet.  

Kaupan kohde koostuu Logistics Gateway -alustaan liittyvistä palveluista, jois-
ta on vastannut Itella Oyj:n tytäryhtiö Logia Software Oy. Aiempi hankinta mu-
kaan lukien kaupan kohde koostuu kokonaisuudessaan Itellan konsernin sisäi-
sistä sovellushallintapalveluista ja niitä tukevista tietotekniikkapalveluista Itellan 
seuraaville liiketoiminta-alueille: Logistics, Mail Communication, Information ja 
Admin/Support. 

Ilmoittaja katsoo relevanttien hyödykemarkkinoiden muodostuvan kaikista tieto-
teknisistä palveluista niiden kysynnän ja tarjonnan kohdistuessa kasvavassa 
määrin kokonaisratkaisuihin, joissa asiakas voi hankkia tietotekniset palvelut 
yhdeltä toimittajalta. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat 
ovat ainakin ETA:n laajuiset. Aiempi hankinta mukaan lukien osapuolten yh-
teenlaskettu markkinaosuus Suomen tietoteknisten palvelujen [3 000–3500]2 
miljoonan euron arvoisista kokonaismarkkinoista vuonna 2012 oli ilmoittajan 
mukaan noin [1–10] %. Täydennysjärjestelyssä kaupan kohteen tuoma lisäys 
yhteenlaskettuun markkinaosuuteen on vain [0–5] %. 

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

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy IBM Finland Ab 
hankkii osan Itella Oyj:n sovellushallintapalveluista ja niihin liittyvistä tietotekni-
sistä palveluista. 

                                                
1 Ks. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös 19.4.2013, dnro 185/14.00.10/2013. 
2 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 
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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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