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Asia 

Yrityskaupan hyväksyminen: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy 

Asian vireilletulo 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.6.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Mehi-
läinen Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Vire Care Oy:ssä.  

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta 

Mehiläinen Oy (”Mehiläinen”) on terveys- ja sosiaalipalveluita tarjoava yri-
tys ja se toimii laaja-alaisesti yksityisrahoitteisten terveyspalveluiden ja jul-
kisrahoitteisten terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla. Yksityisrahoit-
teisten terveyspalveluiden markkinoilla Mehiläisen palveluvalikoima sisältää 
muun muassa lääketieteen erikoisalojen palveluita, kirurgisia palveluita, 
sairaala-, työterveys- ja kuvantamispalveluita sekä kliinisiä laboratoriopal-
veluita, sekä julkisrahoitteisten terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla 
muun muassa ikääntyneiden palveluita, vammaispalveluita, lastensuojelu-
palveluita, mielenterveyskuntoutuspalveluita ja hoitajavuokrausta. 

Vire Care Oy toimii Mainio Care -konsernin ja sen alakonsernin Mainio Vire 
-konsernin emoyhtiönä (yhdessä "Mainio Vire"). Mainio Vire tarjoaa hoiva-
palveluita kunnille ja yksityisille. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat asumis-
palvelut vanhuksille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisil-
le. Mainio Vire tarjoaa myös sosiaalihuoltolain mukaisia ennaltaehkäiseviä 
perhepalveluita ja avo- ja jälkihuollon palveluita lastensuojelun asiakkaille 
sekä toimittaa ateriapalveluita hoivayksiköihin. Lisäksi se tuottaa kotiin tuo-
tavia kotihoito-, turvapuhelin-, ateria- ja kauppakassipalveluita sekä mielen-
terveys- ja päihdekuntoutuspalveluita. 

Kilpailuoikeudellinen arviointi 

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn 

Mehiläisen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten yh-
teenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2014/2015 noin [55–
65]1 miljardia euroa, josta noin [800–1300] miljoonaa euroa kertyi Suomes-
ta. Mainio Vireen ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten 
yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2015 noin 87,37 
miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaan Suomesta. Koska kilpailulaissa mää-
ritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa kos-
kevien säännösten soveltamisalaan. 

 

                                                
1
 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.  

http://www.kkv.fi/
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Relevantit markkinat ja osapuolten asema markkinoilla  

Johdanto 

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Mehiläinen ja Mainio Vire toimivat sosiaa-
lipalveluiden markkinoilla Suomessa. Ilmoittajan mukaan sosiaalipalveluihin 
voidaan katsoa kuuluvan (i) ikääntyneiden palvelut, (ii) mielenterveyskun-
toutujien palvelut, (iii) päihdehuolto, (iv) vammaispalvelut sekä (v) lasten-
suojelun palvelut. Ilmoittajan näkemyksen mukaan sosiaalipalveluiden 
markkina käsittää sekä julkisen sektorin oman että yksityisen ja kolmannen 
sektorin palvelutuotannon. Ilmoittajan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämis-, tuottamis- ja rahoitusmalli tulee muuttumaan sote-uudistuksen 
myötä.  

Ilmoittajan arvion mukaan sosiaalipalveluiden kokonaismarkkinan arvo on 
noin [5–10] miljardia euroa, josta ikääntyneiden palveluiden markkinaseg-
mentti muodostaa noin [2–6] miljardia euroa, mielenterveyskuntoutuspalve-
lut noin [200–500] miljoonaa euroa, vammaispalvelut noin [1–5] miljardia 
euroa sekä lastensuojelun palvelut noin [500–1500] miljoonaa euroa. 

Ilmoittajan mukaan kaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa ikäänty-
neiden palveluissa, mielenterveyskuntoutuspalveluissa, vammaispalveluis-
sa ja lastensuojelupalveluissa. Mainio Vireellä on toimintaa myös päihde-
huollon palveluissa, mutta Mehiläinen ei toimi tällä markkinasegmentillä. 

Ikääntyneiden palvelut 

Ilmoittajan mukaan ikääntyneiden palveluiden markkina käsittää ikäänty-
neiden asumispalvelut, sisältäen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumi-
sen palvelut, sekä kotihoidon palvelut. Yrityskaupan osapuolet tarjoavat 
ikääntyneiden palveluita kunnille ja kuntayhtymille ostopalveluina. Ilmoitta-
jan mukaan osapuolten ikääntyneiden palveluista kertyneestä liikevaihdos-
ta suurimman osuuden muodostavat asumispalvelut ja niiden yhteydessä 
tarjottavat ateria- ja liitännäispalvelut. Ilmoittajan mukaan osapuolista aino-
astaan Mainio Vire tarjoaa ikääntyneiden palveluiden markkinoilla kotihoi-
don palveluita, ateriapalveluita ja turvapuhelinpalveluita.  

Ilmoittajan mukaan ikääntyneiden palveluiden relevantti maantieteellinen 
markkina on valtakunnallinen tai vähintään maakunnan laajuinen, sillä kun-
nat ostavat asukaspaikkoja kunnan tai seutukunnan alueella sijaitsevista 
hoitokodeista ja merkittävimmät palveluntarjoajat toimivat koko valtakunnan 
alueella.  

Ilmoittajan mukaan koko Suomen ikääntyneiden asumispalveluiden palve-
lukysyntä vuonna 2014 oli yhteensä 48 289 asukaspaikkaa, joista 61 % oli 
sijoitettuna kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämiin yksiköihin ja 39 % yksityis-
ten toimijoiden (yritykset ja järjestöt) ylläpitämiin yksiköihin. Ilmoittajan mu-
kaan Mainio Vireen markkinaosuus koko maan ikääntyneiden asumispalve-
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luiden palvelukysynnästä on [1–10] % ja Mehiläisen [1–10] %, niiden yh-
teenlasketun markkinaosuuden ollessa noin [1–10] %. Yksityisestä tuotan-
nosta osapuolten markkinaosuus on [5–15] %. Ilmoittajan mukaan kaupan 
osapuolilla on päällekkäisiä toimintoja Etelä-Pirkanmaan, Helsingin, Kouvo-
lan, Kuopion ja Turun seutukunnissa.  

a) Etelä-Pirkanmaan seutukunta 

Etelä-Pirkanmaan seutukunnan2
 ikääntyneiden asumispalveluiden palvelu-

kysyntä vuonna 2014 oli ilmoittajan mukaan yhteensä 423 asukaspaikkaa. 
Ilmoittajan mukaan 73 % oli sijoitettuna kuntien ja kuntayhtymien ylläpitä-
miin yksiköihin ja yksityisten toimijoiden yksiköissä asui 27 % kaikista seu-
tukunnan asumispalveluiden piirissä olevista ikääntyneistä.  

Mainio Vireen ja Mehiläisen Etelä-Pirkanmaan seutukunnan yksiköt sijait-
sevat ilmoittajan mukaan Valkeakoskella ja Akaalla. Ilmoittajan mukaan 
Mainio Vireen markkinaosuus Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa sijaitsevi-
en ikääntyneiden asumisyksiköiden käytössä olevien asukaspaikkojen pe-
rusteella laskettuna on [1–10] % ja Mehiläisen [10–20] %, niiden yhteenlas-
ketun markkinaosuuden ollessa noin [15–25] % alueen koko palvelukysyn-
nästä sekä [60–70] % yksityisestä tuotannosta.  

b) Helsingin seutukunta 

Helsingin seutukunnan3 ikääntyneiden asumispalveluiden palvelukysyntä 
vuonna 2014 oli ilmoittajan mukaan yhteensä 9122 asukaspaikkaa. Ilmoit-
tajan mukaan kaikista seutukunnan asumispalveluiden piirissä olevista 
ikääntyneistä 49 % asui kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämissä yksiköissä 
ja 51 % yksityisten toimijoiden yksiköissä.   

Ilmoittajan mukaan Mainio Vireellä on Helsingin seutukunnassa yhteensä 
15 ikääntyneiden asumisyksikköä, joista viisi sijaitsee Espoossa, neljä Hel-
singissä, kaksi Hyvinkäällä, kaksi Lohjalla, yksi Mäntsälässä ja yksi Van-
taalla. Mehiläisellä puolestaan on seutukunnan alueella neljä asumisyksik-
köä, joista kaksi sijaitsee Espoossa, yksi Hyvinkäällä ja yksi Karkkilassa. 
Ilmoittajan mukaan Mainio Vireen markkinaosuus Helsingin seutukunnassa 
sijaitsevien ikääntyneiden asumisyksiköiden käytössä olevien asukaspaik-
kojen perusteella laskettuna on [1–10] % sekä Mehiläisen [1–10] %, niiden 
yhteenlasketun markkinaosuuden ollessa noin [5–15] %. Yksityisestä tuo-
tannosta osapuolten markkinaosuus on [10–20] %.  

c) Kouvolan seutukunta 

                                                
2
 Etelä-Pirkanmaan seutukunta kattaa ilmoittajan mukaan Akaan, Urjalan ja Valkeakosken kunnat.  

3
 Helsingin seutukunta kattaa ilmoittajan mukaan Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Karkkilan, Kauni-

aisen, Keravan, Kirkkonummen, Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen, Sipoon, Siuntion, Tuusulan, Van-
taan ja Vihdin kunnat.   
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Kouvolan seutukunnan4 ikääntyneiden asumispalveluiden palvelukysyntä 
vuonna 2014 oli ilmoittajan mukaan yhteensä 1267 asukaspaikkaa, joista 
59 % oli sijoitettuna kuntien ja kuntayhtymien yksiköihin sekä 41 % yksityis-
ten toimijoiden yksiköihin.  

Ilmoittajan mukaan Mainio Vireellä on Kouvolan seutukunnan alueella yksi 
asumisyksikkö Kouvolassa ja Mehiläisellä puolestaan kaksi asumisyksik-
köä, jotka kumpikin sijaitsevat Kouvolassa. Ilmoittajan mukaan Mainio Vi-
reen markkinaosuus Kouvolan seutukunnassa sijaitsevien ikääntyneiden 
asumisyksiköiden käytössä olevien asukaspaikkojen perusteella laskettuna 
on [1–10] % sekä Mehiläisen [5–15] %, niiden yhteenlasketun markkina-
osuuden ollessa noin [5–15] %. Yksityisestä tuotannosta osapuolten mark-
kinaosuus on ilmoittajan mukaan [25–35] %. 

d) Kuopion seutukunta 

Kuopion seutukunnan5 ikääntyneiden asumispalveluiden palvelukysyntä 
vuonna 2014 oli ilmoittajan mukaan yhteensä 868 asukaspaikkaa. Ilmoitta-
jan mukaan kuntien ja kuntayhtymien tiloissa asui 47,5 % ja yksityisten pal-
veluntarjoajien tiloissa 52,5 % kaikista seutukunnan asumispalveluiden pii-
rissä olevista ikääntyneistä. 

Ilmoittajan mukaan Mainio Vireen kaksi asumisyksikköä ja Mehiläisen yksi 
asumisyksikkö sijaitsevat Kuopiossa. Ilmoittajan mukaan Mainio Vireen 
markkinaosuus Kuopion seutukunnassa sijaitsevien ikääntyneiden asu-
misyksiköiden käytössä olevien asukaspaikkojen perusteella laskettuna on 
[5–15] % ja Mehiläisen [1–10] %, sekä niiden yhteenlaskettu markkina-
osuus noin [10–20] %. Yksityisestä tuotannosta osapuolten markkinaosuus 
on [20–30] %.  

e) Turun seutukunta 

Turun seutukunnan6
 ikääntyneiden asumispalveluiden palvelukysyntä 

vuonna 2014 oli ilmoittajan mukaan yhteensä 2577 asukaspaikkaa. Ilmoit-
tajan mukaan kuntien ja kuntayhtymien tiloissa asui 57 % sekä yksityisten 
toimijoiden tiloissa 43 % asumispalveluiden piirissä olevista ikääntyneistä. 

Ilmoittajan mukaan Mainio Vireellä on Turun seutukunnan alueella yhteen-
sä neljä asumisyksikköä, joista kaksi sijaitsee Turussa, yksi Kaarinassa ja 
yksi Raisiossa, sekä Mehiläisellä kolme asumisyksikköä, joista kaksi sijait-
see Turussa ja yksi Liedossa. Turun seutukunnassa sijaitsevien ikäänty-
neiden asumisyksiköiden käytössä olevien asukaspaikkojen perusteella 
laskettuna Mainio Vireen markkinaosuus on ilmoittajan mukaan [1–10] % ja 

                                                
4
 Kouvolan seutukunta kattaa ilmoittajan mukaan Kouvolan ja Iitin kunnat.   

5
 Kuopion seutukunta kattaa ilmoittajan mukaan Kuopion ja Siilinjärven kunnat.  

6
 Turun seutukunta käsittää ilmoittajan mukaan Kaarinan, Liedon, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisen, 

Paimion, Raision, Ruskon, Sauvon ja Turun kunnat.   
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Mehiläisen [1–10] %, niiden yhteenlasketun markkinaosuuden ollessa noin 
[1–10] %. Yksityisestä tuotannosta osapuolten markkinaosuus on ilmoitta-
jan mukaan [10–20] %. 

Palvelut mielenterveyskuntoutujille 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolet tarjoavat mielenterveyskuntou-
tuspalveluita ostopalveluna kunnille ja kuntayhtymille. Ilmoittajan mukaan 
markkina käsittää sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, sisältäen 
näiden yhteydessä tarjottavat kuntouttavat palvelut, että kotiin tuotavat mie-
lenterveyskuntoutuspalvelut. Asumispalveluita tarjotaan eriasteisesti tue-
tuissa muodoissa kuten palveluasumisena ja tehostettuna palveluasumise-
na. Relevantti markkina pitää sisällään ilmoittajan mukaan sekä julkisrahoit-
teiset mielenterveyskuntoutuspalvelut kuntien (ja tulevaisuudessa maakun-
tien) oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden muodossa että yksityisesti 
rahoitetut mielenterveyskuntoutuspalvelut.  

Maantieteelliseltä laajuudeltaan relevantti markkina on ilmoittajan mukaan 
valtakunnallinen tai vähintään maakunnan laajuinen. Tällä hetkellä sosiaa-
lipalveluita järjestetään ilmoittajan mukaan kuntatasolla, mutta merkittä-
vimmät palveluntarjoajat toimivat koko valtakunnan alueella. 

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan psykiatrian asumispalveluiden7
 kokonais-

palvelukysyntä vuonna 2014 koko Suomen alueella oli yhteensä 8055 asu-
kaspaikkaa. Ilmoittajan mukaan asukkaista 11,5 % oli sijoitettuna kuntien 
tai kuntayhtymien ylläpitämiin yksiköihin ja yksityisten toimijoiden yksiköissä 
asui 88,5 % kaikista asumispalveluiden piirissä olevista kuntoutujista. Il-
moittajan mukaan Mainio Vireen markkinaosuus koko Suomen alueen käy-
tössä olevien mielenterveyskuntoutujien asukaspaikkojen perusteella las-
kettuna on [1–10] % sekä Mehiläisen [1–10] %, niiden yhteenlasketun 
markkinaosuuden ollessa noin [10–20] %. Yksityisestä tuotannosta osa-
puolten markkinaosuus on ilmoittajan arvion mukaan [10–20] %.  

Ilmoittajan mukaan kaupan osapuolilla on mielenterveyskuntoutujien palve-
luiden markkinoilla päällekkäisiä toimintoja vain Uudenmaan maakunnassa. 
Ilmoittajan mukaan Mainio Vireellä on Uudellamaalla neljä asumis- ja kun-
toutusyksikköä, joista kaksi sijaitsee Vihdissä, yksi Tuusulassa ja yksi Van-
taalla, sekä Mehiläisellä yhteensä 11 asumis- ja kuntoutusyksikköä, joista 
kaksi sijaitsee Hyvinkäällä, yksi Helsingissä, yksi Loviisassa, yksi Mäntsä-
lässä, viisi Vantaalla ja yksi Vihdissä.  Uudenmaan maakunnan psykiatrian 
asumispalveluiden palvelukysyntä vuonna 2014 oli ilmoittajan mukaan yh-
teensä 1971 asukaspaikkaa. Ilmoittajan mukaan Mainio Vireen markkina-
osuus Uudenmaan maakunnassa käytössä olevien mielenterveyskuntoutu-
jien asukaspaikkojen perusteella laskettuna on [1–10] % sekä Mehiläisen 
[5–15] %, niiden yhteenlasketun markkinaosuuden ollessa noin [15–25] %. 

                                                
7
 Ilmoittajan mukaan psykiatrian asumispalveluilla tarkoitetaan mielenterveysongelmaisille tarjottavia asumispal-

veluita.   
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Vammaispalvelut 

Ilmoittajan näkemyksen mukaan vammaispalveluiden markkina pitää sisäl-
lään kehitysvammaisten asumispalvelut käsittäen laitoshoidon sekä autetun 
asumisen palvelut, asumispalvelun yhteydessä tarjottavat liitännäispalvelut, 
jotka ovat välttämättömiä henkilön itsenäiselle selviytymiselle, sekä kotihoi-
don palvelut. Ilmoittajan mukaan relevantti markkina käsittää sekä julkisesti 
rahoitetut vammaispalvelut kuntien (ja tulevaisuudessa itsehallintoalueiden 
/maakuntien) oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden muodossa että yk-
sityisesti rahoitetut vammaispalvelut.  

Ilmoittajan mukaan relevantti maantieteellinen markkina on laajuudeltaan 
valtakunnallinen tai vähintään maakunnan laajuinen. Tällä hetkellä vam-
maispalveluita järjestetään kuntatasolla. Kunnat ostavat asukaspaikkoja 
kunnan tai seutukunnan alueella sijaitsevista vammaispalveluiden yksiköis-
tä. Merkittävimmät palveluntarjoajat toimivat ilmoittajan mukaan kuitenkin 
koko valtakunnan alueella. 

Vammaispalveluiden palvelukysyntä vuonna 2014 koko Suomen alueella 
oli ilmoittajan mukaan yhteensä 8386 asukaspaikkaa. Ilmoittajan mukaan 
asukkaista 57 % oli sijoitettuna kuntien tai kuntayhtymien ylläpitämiin yksi-
köihin ja yksityisten toimijoiden yksiköissä asui 43 % kaikista asumispalve-
luiden piirissä olevista kehitysvammaisista. Ilmoittajan mukaan osapuolten 
yhteenlaskettu markkinaosuus koko Suomen alueen vammaispalveluiden 
palvelukysynnästä käytössä olevien asukaspaikkojen perusteella laskettu-
na on [1–10] % koko kysynnästä sekä [1–10] % yksityisestä tuotannosta.  

Ilmoittajan mukaan kaupan osapuolilla on vammaispalveluiden markkinoilla 
päällekkäisiä toimintoja ainoastaan Helsingin seutukunnassa. Niiden yksi-
köt sijaitsevat Vantaalla, jossa Mainio Vireellä on yksi ja Mehiläisellä kaksi 
yksikköä. Helsingin seutukunnan vammaispalveluiden palvelukysynnästä 
osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on ilmoittajan arvion mukaan 
vain [alle 5] %.  

Lastensuojelun palvelut 

Ilmoittajan mukaan kuntien järjestämät lastensuojelun toimenpiteet koostu-
vat yleisesti avohuollon tukitoimista, huostaanotosta ja sijaishuoltopalveluis-
ta, jälkihuollosta ja perhepalveluista. Avo- ja jälkihuollon palvelut ja ilman 
lastensuojelun asiakkuutta tarjottavat perhepalvelut (lastensuojelun avopal-
velut) kuuluvat ilmoittajan näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti samalle 
markkinalle sijaishuollon palveluiden kanssa. Ilmoittajan mukaan kaupan 
osapuolten painopisteet lastensuojelun palveluissa eroavat toisistaan. Me-
hiläinen tarjoaa laaja-alaisesti lastensuojelun ostopalveluita, sisältäen avo- 
ja jälkihuollon palvelut, perhepalvelut ja sijaishuollon palvelut, ja suurin osa 
sen liikevaihdosta kertyy sijaishuollon palveluista. Mainio Vire puolestaan ei 
tarjoa lainkaan sijaishuollon palveluita, vaan on keskittynyt ainoastaan avo- 
ja jälkihuollon palveluihin ja perhepalveluihin.  
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Maantieteelliseltä laajuudeltaan lastensuojelun palveluiden markkina on il-
moittajan mukaan valtakunnallinen tai vähintään maakunnan laajuinen. Il-
moittajan mukaan yksityiset palveluntarjoajat myyvät lastensuojelun osto-
palveluita valtakunnallisesti, jonka lisäksi kunnat kilpailuttavat lastensuoje-
lun asiakaspaikkoja valtakunnallisesti. Osapuolten toiminnoissa on ilmoitta-
jan mukaan rajallisia päällekkäisyyksiä ainoastaan Hämeenlinnan ja Jyväs-
kylän seuduilla. 

Ilmoittajan arvion mukaan lastensuojelun palveluiden kokonaismarkkinan 
arvo on noin [500–1500] miljoonaa euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu 
markkinaosuus on [1–10] %, yrityskaupan myötä tapahtuvan markkina-
osuuden lisäyksen ollessa vain [alle 5] %. Kapeammin määritellyn lasten-
suojelun avopalveluiden markkinasegmentin kokonaisarvo on ilmoittajan 
arvion mukaan noin [200–500] miljoonaa euroa, josta Mainio Vireen ja Me-
hiläisen yhteenlaskettu markkinaosuus on [1–10] %.  
 

Ateriapalvelut  

Ilmoittajan mukaan osapuolten välille muodostuu lisäksi potentiaalinen ver-
tikaalinen yhteys, sillä Mainio Vire tarjoaa ateriapalveluja pääkaupunkiseu-
dulla sijaitseviin ikääntyneiden ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköi-
hin. Mainio Vireen toiminta ateriapalveluissa on kuitenkin ilmoittajan mu-
kaan vähäistä sen markkinaosuuden ollessa vain [alle 5] %.  

 
Johtopäätös 

Yrityskaupan osapuolilla on horisontaalisesti päällekkäistä toimintaa sosi-
aalipalveluiden markkinoilla Suomessa. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa 
ei kuitenkaan johda tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen, sillä 
markkinoille jää yrityskaupasta riippumatta useita julkisia, yksityisiä ja kol-
mannen sektorin toimijoita, jotka tulevat jatkossakin luomaan kilpailupainet-
ta keskittymälle.  

Sosiaalipalveluiden markkinat ovat yritysostojen seurauksena keskittyneet 
viime vuosina. Mehiläisen ja Mainio Vireen yrityskauppa vähentää palvelun-
tuottajien määrää entisestään, ja eräissä KKV:n kuulemien markkinatoimi-
joiden lausunnoissa on tuotu esiin muun muassa huoli palveluntuottajien 
tarjonnan kaventumisesta ja palvelun kustannusten noususta. Lisäksi esi-
merkiksi Vantaan kaupunki katsoo, että suuntaus keskittymiseen ns. moni-
palvelutuottajiksi on nostanut julkisyhteisöjen ostopalveluiden hintatasoa 
myös sosiaalipalveluiden osalta lähivuosien aikana. KKV:n arvion mukaan 
nyt tarkasteltavassa yrityskaupassa keskittymälle ei kuitenkaan synny sel-
laista markkinavoimaa, mikä mahdollistaisi sen korottaa hintoja tai vaikuttaa 
ostopalvelusopimusten ehtoihin, sillä keskittymä tulee jatkossakin kohtaa-
maan merkittävää kilpailua lukuisilta toimijoilta, kuten yksityisistä palvelun-
tuottajista Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä, Esperi Care Oy:ltä ja Mikeva 
Oy:ltä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksen perusteella ei 
myöskään voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskauppa aiheuttaisi 
kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia. 
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Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei siten kilpailulain 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoil-
la tai niiden oleellisella osalla. Asian näin päättyessä relevanttien markki-
noiden määritteleminen voidaan jättää avoimeksi. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Mehiläinen Oy 
hankkii yksinomaisen määräysvallan Vire Care Oy:ssä.  

Sovelletut säännökset 

Muutoksenhaku 

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §. 

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  
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