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Yrityskaupan hyväksyminen: Permira Credit Solutions II Master Sub S.A. / Quant 
AB  

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”virasto” tai ”KKV”) on 9.5.2022 ilmoitettu järjes-
tely, jossa Permira Credit Solutions II Master Sub S.A. (”Permira Credit Solutions 
II” tai ”ilmoittaja”) hankkii määräysvallan Quant AB:ssa (”Quant”). 

1 Yrityskaupan osapuolet 

Permira Credit Solutions II on osa kansainvälistä Permira-konsernia1 (”Per-
mira”), joka on keskittynyt pääomasijoittamiseen ja velanhoitoon. Pääomasi-
joitustoiminnassaan Permira hallinnoi eläkerahastoista ja muista instituutioista 
kerättyjä pääomarahastoja, jotka tekevät pitkäaikaisia sijoituksia kasvu- ja 
kehityspotentiaalia omaavilla aloilla toimiviin yrityksiin.2 Velanhoitotoiminnas-
saan Permira hallinnoi kumppaneidensa omaisuutta ja keskittyy private credit 
-investointeihin. Permira hallinnoi luottorahastoja, jotka tarjoavat luottoratkai-
suja keskikokoisille eri sektoreilla toimiville eurooppalaisille yrityksille.3 

Quant on ruotsalainen teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoilla toi-
miva yritys, joka tarjoaa kunnossapitopalveluiden hallinnoinnin, suunnittelun ja 
toteutuksen palveluita. Quantin asiakkaat toimivat useilla eri teollisuuden-
aloilla, kuten kemikaalialalla, ruoka- ja juoma-alalla, erillistuotannossa, metalli- 
ja kaivosalalla, sementtialalla, öljy- ja kaasualalla sekä metsätuotteiden alalla. 
Quantilla on toimintaa yhteensä 17 maassa.4  

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole horisontaalisesti päällek-
käistä toimintaa eikä merkittäviä vertikaalisia suhteita. Mikään Permiran port-
folioyhtiöistä ei tarjoa Quantin tarjoamia teollisuuden kunnossapitopalveluita 
vastaavia palveluita. Osapuolet eivät myöskään toimi toisiinsa vertikaalisessa 
suhteessa olevilla markkinoilla.5 Ilmoittaja on toimittanut virastolle tietoja 
Quantin toiminnasta sekä sen markkina-asemasta teollisuuden kunnossapito-
palveluiden markkinoilla.  

KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia sekä ilmoittajan ensisijai-
sesti esittämän että vaihtoehtoisen markkinamäärittelyn mukaisesti. 

 
1 Permira-konsernin emoyhtiö on Permira Holdings Limited.  
2 Permiran portfolioyhtiöitä ovat esimerkiksi eDreams ODIGEO, Genesys, Dr. Martens, CABB Group, Lowell Group, Schustermann & 

Borenstein, Exclusive Group, Reformation, Quotient Sciences, Curriculum Associates, Cambrex, Golden Goose, Seismic, Neurax-
pharm, Boats Group, Motus, McAfee, Minted, Catawiki, Nexthink, GWI, Delsey ja Reutter Group.  

3 Permiralla ei ole määräysvaltaa näissä yrityksissä.  
4 Quantin Suomessa toimiva tytäryhtiö on Quant Finland Oy. 
5 Permiran portfolioyhtiöistä CABB Groupilla, Lowell Groupilla ja Exclusive Groupilla on kuitenkin Suomessa teollisuuslaitos tai muu 

toimitila, joille niiden olisi mahdollista hankkia teollisuuden kunnossapitopalveluita.  
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Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi, koska jäljempänä il-
menevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu olennaisesti estävän kilpailua 
Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 

Teollisuuden kunnossapitopalvelut 

Ilmoittajan mukaan teollisuuden kunnossapitopalvelut käsittävät erinäiset te-
ollisuuslaitoksille tehtävät huoltotoimet, joiden tavoitteena on kehittää laitok-
sen turvallisuutta ja suorituskykyä sekä optimoida kustannuksia. Palveluilla esi-
merkiksi huolehditaan, että asiakkaiden laitteistot ja järjestelmät sekä tuotan-
toprosessit toimivat asianmukaisesti.  

Ilmoittajan mukaan teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoita voi-
daan tarkastella sisällyttäen niihin sekä ulkoistetut että sisäisesti tuotetut pal-
velut.6 Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut virastolle markkinatietoja myös käsit-
täen ainoastaan ulkoistetut teollisuuden kunnossapitopalvelut. Ilmoittajan 
mukaan markkinoita tulisi tarkastella vähintään kansallisella tasolla.  

Alla taulukossa 1 on esitetty ilmoittajan arvio markkinoiden koosta sekä Quan-
tin ja sen kilpailijoiden markkinaosuuksista teollisuuden kunnossapitopalvelui-
den ja ulkoistettujen teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoilla Suo-
messa. 

  

 
6 Ilmoittaja on kuitenkin viitannut viraston aiempaan ratkaisukäytäntöön, jossa ulkoistettuja teollisuuden kunnossapitopalveluita 

on tarkasteltu sisäisesti tuotetuista palveluista erillään (ks. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös 22.11.2019 asiassa Caverion Indust-
ria Oy / Maintpartner Group Oy, dnro KKV/322/14.00.10/2019). 
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Taulukko 1: Markkinoiden koko sekä Quantin ja sen kilpailijoiden markkinaosuudet teollisuuden kun-
nossapitopalveluiden ja ulkoistettujen teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoilla Suomessa 
vuonna 20217 

Yhtiö Teollisuuden  
kunnossapitopalvelut 

Ulkoistetut teollisuuden  
kunnossapitopalvelut 

Quant AB [0–5] % [10–20] % 
Caverion Industria 
Oy [0–5] % [20–30] % 

Enersense  
International Oyj [0–5] % [0–5] % 

Oy Botnia Mill  
Service Ab [0–5] % [10–20] % 

Viafin Service Oyj [0–5] % [0–5] % 

Elcoline Group Oy [0–5] % [0–5] % 

Muut [80–90] % [30–40] % 

Yhteensä 4 200 milj. € 420 milj. € 

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupasta ei seuraa horisontaalisia tai vertikaalisia kil-
pailunvastaisia vaikutuksia. Mikään Permiran portfolioyhtiöistä ei tarjoa ulkois-
tettuja teollisuuden kunnostuspalveluita eikä osapuolten toiminnassa siten ole 
horisontaalisia päällekkäisyyksiä. Ilmoittajan mukaan eräitä Permiran portfo-
lioyhtiöitä voidaan pitää Quantin potentiaalisina asiakkaina, ja osapuolten 
välillä on näin ollen potentiaalinen vertikaalinen suhde. Quantin markkina-
osuus teollisuuden kunnossapitopalveluiden tai ulkoistettujen teollisuuden 
kunnossapitopalveluiden markkinoilla ei kuitenkaan ole merkittävä. Markki-
noilla toimii Quantin lisäksi useita muita palveluntarjoajia, joilta teollisuusasiak-
kaat voivat hankkia kunnossapitopalveluita tai vaihtoehtoisesti ne voivat hoi-
taa kunnossapidon itse. Lisäksi ilmoittaja huomauttaa, että teollisuuden kun-
nossapitopalvelut ovat luonteeltaan tukipalveluita eivätkä siten välttämätön 
tuotantopanos asiakkaan ydinliiketoiminnan kannalta.  

Viraston markkinakuulemisessa saatu lausuntopalaute oli pääosin neutraalia. 
Eräs lausunnonantaja kuitenkin esitti, että Quantin markkina-asemaa teolli-
suuden kunnossapitopalveluiden markkinoilla olisi mahdollista tarkastella seg-
mentoituna tarkemmin palvelulajeihin ja maantieteellisiin alueisiin. Virasto on 
arvioinnissaan ottanut huomioon sen, ettei osapuolten liiketoimintojen välillä 
ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä, eikä yrityskauppa siten muuta teollisuu-
den kunnossapitopalveluiden markkinoiden rakennetta millään vaihtoehtoi-
sella tarkastelutavalla. 

 
7 Arviot perustuvat Quantin johdon yleiseen markkinatuntemukseen sekä sen parhaisiin arvioihin Quantin ja tämän kilpailijoiden 

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

4 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Permira Credit Soluti-
ons II Master Sub S.A. hankkii määräysvallan Quant AB:ssa. 

5 Sovelletut säännökset 

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

6 Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 49 a §:n mukaan siten kuin oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitus-
osoitus on päätöksen liitteenä. 

7 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Tiia Sotamaa, puhelin 029 505 
3083, sähköposti tiia.sotamaa@kkv.fi. 

 
Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Asiantuntija  Tiia Sotamaa 


