
SELVITYS POTILASOHJAUKSESTA PIETARSAAREN SEUDULLA 

 

Ohjeistus 

Ensihoitopalvelun toimintaohjeessa sairaanhoitopiirin pohjoisosien potilasohjaus määritetään 

seuraavalla tavalla: 

”Lapuanjoen pohjoispuolisesta ensihoitoalueesta on lyhyempi kuljetusmatka Keski-Pohjanmaan 

keskussairaalaan kuin Vaasan keskussairaalaan. Tämän vuoksi hätätilapotilaat kuljetetaan Lapuanjoen 

pohjoispuolelta Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan (jota myös konsultoidaan). Tällaisia potilaita ovat 

mm.  

 Tajuttomat potilaat, joiden tajuttomuuden syy on epäselvä (kallonsisäinen vuoto?) 

 Elvytetyt potilaat 

 Aivohalvauspotilaat 

 Potilaat, joiden hemodynamiikka on epästabiili tai hengitystie uhattuna (ml. traumapotilaat) 

Pietarsaaren, Luodon ja Pedersören alueen STEMI-potilaiden osalta otetaan yhteyttä VKS:n 

päivystävään kardiologiin, mikäli arvioitu viive diagnoosista VKS:aan saapumiseen on alle 90 min. Jos 

viive ylittää 90min, tai potilas on epästabiili (systolinen verenpaine toistetusti mitattuna < 100mmHg tai 

potilaalla todetaan kammiovärinä tai -takykardia), selvitetään voidaanko PCI suorittaa Keski-Pohjanmaan 

keskussairaalassa. 

Mikäli hoitopaikan suhteen on epäselvyyttä, konsultoidaan ensisijaisesti Vaasan keskussairaalan 

lääkäreitä. ” 

Tämän ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että välitöntä hoitoa vaativat potilaat ohjataan lähimpään 

tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Ohje on laadittu yhteistyössä Malmin sairaalan kanssa. 

Huomioiden muutokset Malmin sairaalan päivystyksellisessä valmiudessa, toimintaohjeessa mainittua 

ohjeistusta täydennettiin 1.1.2018 seuraavalla tavalla: 

”1.1.2018 alkaen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että Malmin päivystykseen ei kuljeteta 

potilaita, joilla on peruselintoimintojen häiriö tai korkeariskinen oire (esim. jatkuva rintakipu tai 

hengenahdistus). Korkeariskiset potilaat tulee kuljettaa suoraan keskussairaalapäivystykseen.” 
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Potilassiirrot Malmin sairaalasta 

Alla olevassa taulukossa esitetään prosentuaalinen jakauma Vaasan keskussairaalaan ja Keski-

Pohjanmaan keskussairaalaan siirrettyjen potilaiden suhteen, sekä siirtojen kokonaismäärä. 

  2016 2017 2018 1-8/2019 

VKS 88,1 % 86,5 % 81,5 % 83,7 % 

K-PKS 11,9 % 13,5 % 18,5 % 16,3 % 

Määrä yht. 631 886 1100      663 
 

Malmin sairaalasta lähtevien potilassiirtojen määrä kasvoi voimakkaasti 2016-2018. Vuonna 2018 siirtoja 

tehtiin 74,3 % enemmän kuin vuonna 2016. Samalla aikavälillä KPKS:an siirrettyjen potilaiden lukumäärä 

kasvoi 172 % (75 siirtoa  204 siirtoa). 

1-8/2019 toteuma viittaa siihen, että siirtojen kokonaismäärä on laskemassa ja potilasohjaus on 

suuntautumassa hieman enemmän kohti Vaasaa, verrattuna vuoteen 2018. 

Malmin sairaalan potilassiirtojen lisääntyminen poikkeaa vahvasti yleisestä kehityksestä, joka viittaa 

kyseessä olevan ensisijaisesti sairaalan toiminnan muutokseen liittyvä asia. Sairaanhoitopiirin kaikkien 

muiden hoitolaitosten yhteenlaskettu siirtokuljetusten määrä pysyi oleellisesti ennallaan (laskien 2,1 %) 

samanaikaisesti kun Malmin sairaalan siirtojen määrä nousi 74,3 %. 

Ensihoidon potilasohjaus 

Alla olevassa taulukossa esitetään prosentuaalinen jakauma Malmin sairaalaan, Vaasan keskussairaalaan 

ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan suoraan ensihoidosta kuljetettujen potilaiden suhteen. 

Taulukossa esitetään vain Pietarsaaren ensihoitoyksiköiden suorittamat kuljetukset. 

  2016 2017 2018 1-8/2019 

Malmi 87,3 % 88,4 % 86,4 % 85,5 % 

VKS 2,9 % 2,9 % 4,2 % 5,6 % 

K-PKS 9,8 % 8,7 % 9,5 % 8,9 % 

 

2018 kuljetettujen potilaiden kokonaismäärä nousi 24,2 %:lla verrattuna vuoteen 2016 (määrä 

18222263). 

Ensihoidosta suoraan K-PKS:an kuljetettujen potilaiden osuus on pysynyt oleellisesti ennallaan. Suoraan 

VKS:an kuljetettujen potilaiden määrä on lievässä kasvussa. 

 

 



Yhteenveto 

Malmilta lähtevien siirtokuljetusten määrä on lähes kaksinkertaistunut (+74,3 %) vuodesta 2016 vuoteen 

2018. Samalla KPKS:an suuntautuvien siirtojen osuus on kasvanut. Trendi vaikuttaa olevan hieman 

korjautumassa. 

Ensihoidosta suoraan KPKS:an kuljetettujen potilaiden osuus on pysynyt oleellisesti ennallaan. 

Vaikutelmaksi siten jää, että ensihoidon potilasohjauksen vaikutus ns. potilasvuotoon Kokkolaan on 

huomattavasti vähäisempi kuin Malmilta lähetettyjen siirtokuljetusten vaikutus. 
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ENSIHOIDON PALVELUTASO VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneli Väyrynen 

Ensihoidon vastuulääkäri 
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1. Palvelutason määrittely ja seuranta 

Palvelutason määrittelyssä ja seurannassa käytetty malli on muuttunut. Analyysit tuotetaan nykyään 

keskitetysti koko Suomeen, toistaiseksi HUS:n toimesta. 

Keskeisimmät tapahtuneet muutokset palvelutason määrittelyssä ja seurannassa: 

Nykyisessä mallissa riskialueluokitus perustuu Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) taajamaluokitukseen. 

Alueluokkia tulee olemaan neljä: ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu sekä muut alueet. 

Tehtävä- ja asukasmäärä huomioidaan ainoastaan ydintaajaman määrittelyssä. 

Aikaviiveet esitetään minuutteina. A- ja B- tehtävien osalta esitetään tavoittamisviiveen mediaaniaika, 

sekä aika jossa 90 % potilaista on tavoitettu. Tavoittamisviive on aika ensimmäisestä hälytyksestä siihen, 

kun ensimmäinen ensihoitopalvelun yksikkö (ensivasteyksikkö tai ambulanssi) on kohteessa. C-tehtävistä 

90 % tulee tavoittaa 30 minuutissa, ja D-tehtävistä 90 % tulee tavoittaa kahdessa tunnissa. 

Kansallisella analyysien tuottamisella päästään parempaan vertailukelpoisuuteen. Aiemmin tuloksissa 

esiintyi eroja sairaanhoitopiirien välillä, johtuen paitsi ensihoidon palvelutasosta, myös 

analyysiprosessien eroista. 

Alueellisesti prosessin muutos kuitenkin heikentää vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin. Palvelimelle on 

syötetty tehtävätiedot vuodesta 2016 alkaen, joten toteuma nykymuodossa on saatavilla vasta tästä 

lähtien. Tehtävämäärien osalta on nähtävissä, että uusi käsittelymalli tuottaa aiemmasta poikkeavia 

lukuja. Vuoden 2017 osalta aiemmin raportoitu tehtävien kokonaismäärä 17 124 on noussut uudessa 

prosessissa 18 271:en. 

 

2. Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävämäärä ja palvelutaso 

Ensihoitotehtäviä esiintyi vuonna 2018 sairaanhoitopiirissämme 26,42 tehtävää / 1000 asukasta. Luku 

on Suomen sairaanhoitopiirien keskuudessa matalin. Sairaanhoitopiirien keskiarvo oli 34,89 tehtävää / 

1000 asukasta. Ympäröivien sairaanhoitopiirien vastaavat luvut (suluissa ero Vaasan sairaanhoitopiiriin) 

ovat: 

Keski-Pohjanmaa:  38,22 (+45 %) 

Etelä-Pohjanmaa: 42,91 (+62 %) 

Satakunta:  36,59 (+38 %) 

 

Tehtävien kokonaismäärä oli 18 505. Määrä nousi edellisvuodesta vain 1,3 %. Tehtävämäärän kasvu 

painottuu kiireellisimpiin tehtäviin. A-tehtävien määrä nousi 4,9 %, ja B-tehtävien määrä 6,6 %. C-

tehtävien määrä pysyi lähes ennallaan. Kiireettömien D-tehtävien määrä laski 4,0 %. 

 



 

 

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 % 

Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus 

Ydintaajama 6:00 5:15 -0:45 9:00 7:52 -1:08 

Muu taajama 8:00 8:00 ±0 17:00 16:48 -0:12 

Asuttu maaseutu 15:00 14:43 -0:17 26:00 24:35 -1:25 

 

C- ja D-tehtävät 90 % 

Koko maakunta Tavoite Toteuma Erotus 

C-tehtävät 30:00 25:00 -5:00 

D-tehtävät 120:00 50:02 -69:58 

 

Palvelutasotavoite toteutui Vaasan sairaanhoitopiirissä kaikilta osin. 

 

3. Keskisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso 

Tehtävämäärä 2017-2018: 

  

2017 2018 Muutos 

Keskinen ensihoitoalue 10564 10490 -0,7 % 

  Vaasa 8093 8249 1,9 % 

  Mustasaari 1339 1332 -0,5 % 

  Laihia 1132 909 -19,7 % 

 

Muista ensihoitoalueista poiketen, keskisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ei noussut, vaan jopa laski 

hieman. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna Vaasan tehtävämäärä jatkoi kasvuaan, kun taas Mustasaaren 

tehtävämäärän aiempi nousu pysähtyi.  Laihian tehtävämäärä nousi vielä vuonna 2017 voimakkaasti, 

mutta nyt todetaan tehtävämäärän raju lasku. Vastaavaa voimakasta vuosikohtaista vaihtelua nähdään 

muissakin kunnissa kuin Laihialla. 

 

 

 

 



A- ja B-tehtävät Mediaani 90 % 

Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus 

Ydintaajama 6:00 5:12 -0:48 9:00 7:46 -1:14 

Muu taajama 8:00 7:53 -0:07 17:00 14:14 -2:46 

Asuttu maaseutu 15:00 13:31 -1:29 26:00 21:00 -5:00 

 

C- ja D-tehtävät 90 % 

Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus 

C-tehtävät 30:00 21:08 -8:52 

D-tehtävät 120:00 50:28 -69:32 

 

Palvelutasotavoite toteutui keskisellä ensihoitoalueella kaikilta osin. 

 

3. Pohjoisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso 

Tehtävämäärä 2017-2018: 

  

2017 2018 Muutos 

Pohjoinen ensihoitoalue 4452 4626 3,9 % 

  Pietarsaari 2104 2204 4,8 % 

  Uusikaarlepyy 846 903 6,7 % 

  Vöyri 631 715 13,3 % 

  Pedersöre 639 585 -8,5 % 

  Luoto 232 219 -5,6 % 

 

Ensihoitoalueen tehtävämäärä jatkaa kasvuaan. Pietarsaaren ja Uusikaarlepyyn tehtävämäärä on 

noussut kuten edeltävänä vuonnakin. Luodon tehtävämäärä jatkaa laskuaan. Vöyrillä ja Pedersöressä 

nähdään voimakasta vuosikohtaista vaihtelua. Vöyrillä edellisvuoden selkeä lasku on muuttunut 

nousuksi, ja Pedersöressä päinvastoin. 

 

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 % 

Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus 

Ydintaajama 6:00 5:21 -0:39 9:00 8:01 -0:59 

Muu taajama 8:00 8:22 +0:22 17:00 17:53 +0:53 

Asuttu maaseutu 15:00 14:16 -0:44 26:00 24:18 -1:42 

 



Muu taajama –alueluokassa tavoitteesta jäädään 22 sekuntia (mediaani) ja 53 sekuntia (90 %). 

Palvelutasotavoite toteutuu muilta osin. 

 

C- ja D-tehtävät 90 % 

Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus 

C-tehtävät 30:00 25:11 -4:49 

D-tehtävät 120:00 42:55 -77:05 

 

C- ja D-tehtävien osalta palvelutasotavoite toteutuu. 

 

4. Eteläisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso 

Tehtävämäärät 2017-2018: 

  

2017 2018 Muutos 

Eteläinen ensihoitoalue 3255 3389 4,1 % 

  Närpiö 1245 1321 6,1 % 

  Kristiinankaupunki 1000 1093 9,3 % 

  Maalahti 612 589 -3,8 % 

  Kaskinen 216 201 -6,9 % 

  Korsnäs 182 185 1,6 % 

 

Ensihoitoalueen tehtävämäärä jatkaa nousuaan, kuitenkin maltillisemmin kuin edellisvuonna (jolloin 

nousua oli 8,9 %). Närpiön ja Kristiinankaupungin tehtävämäärät jatkavat nousuaan, Korsnäsin osalta 

tehtävämäärä on pysynyt oleellisesti ennallaan. Maalahden ja Kaskisen tehtävämäärät ovat kääntyneet 

lievään laskuun.  

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 % 

Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus 

Muu taajama 8:00 8:40 +0:40 17:00 20:00 +3:00 

Asuttu maaseutu 15:00 16:16 +1:16 26:00 25:45 -0:15 

 

Eteläisen ensihoitoalueen osalta uusi palvelutason seurantamalli antaa aiempaa paremman kuvan 

todellisesta tilanteesta. Aiemman seurantakäytännön mukaan raportoituna tilanne näytti pahemmalta, 

kun tavoitteista jäätiin enimmillään 10-15 prosenttiyksikköä. Vuonna 2017 tavoitteena oli esim. että 

riskialueluokassa 2 tuli tavoittaa 95 % A/B-tehtävistä 15 minuutissa, ja eteläisen ensihoitoalueen 

toteuma oli tuolloin alle 80 %. 



Uusi raportointimalli osoittaa, että vaikka palvelutaso ei edelleenkään ole toivotulla tasolla, on 

todellinen ero tavoitteeseen siedettävällä tasolla. Muu taajama-riskiluokassa A/B-tehtävien 

mediaanitavoitteesta jäädään vain 40 sekuntia, ja 90 % potilaista tavoitetaan kolmen minuutin 

tavoiteajan ylityksellä. Asutulla maaseudulla mediaanitavoitteesta jäädään 1 min 16 sek. 

Kaskisiin pyritään edelleen perustamaan ensivasteyksikkö, keskustelut asian suhteen jatkuvat 

lokakuussa 2019. 

 

C- ja D-tehtävät 90 % 

Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus 

C-tehtävät 30:00 32:05 +2:05 

D-tehtävät 120:00 60:06 -59:54 

 

C-tehtävien osalta tavoiteaika ylittyy hieman yli kahdella minuutilla. D-tehtävissä palvelutasotavoite 

toteutuu. 

 



 
                       

                                                   
16.9.2019 

 

           
 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
   
§ 38 Päätösluettelo; Radiologian etälausuntopalvelut, 1.8.2019-31.12.2020; 
 Lausunnot natiivikuville; Medi Connection Oy, 7,60 €/kpl 
 Lausunnot CT-tutkimuksille; Suomen Radiologikeskus Oy 48,78€ (perus) + 

48,78€ /kpl (laaja) 
 Lausunnot MRI-tutkimuksille; Suomen Radiologikeskus Oy 48,78€ (perus) + 

48,78€/kpl (laaja) 
 
§ 39  Päätösluettelo; Vartiointipalvelu sopimuskaudelle 1.10.2019 – 30.9.2022, Securi-

tas Oy, vertailuhinta 13 560 € 
 
§ 40 Makuloitu/ Makulerad 
 
§ 41 Tillsättande av arbetsgrupp; Introduktionsarbetsgruppen 
 
§ 42 Päätösluettelo; Hyytymisanalysaattorit 3 kpl; Siemens Healthcare Oy, 75 000 € 
 
§ 43 Työryhmän asettaminen; Selvitystyöryhmä 
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          16.9.2019 
 
 
 

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
ej beslut – ei päätöksiä 
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          16.9.2019 
 
 
 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
  
§ 74 Irtisanoutuminen jatkuvasta palvelusuhteesta; Röntgenlääkäri Elke-Signe 

Ventmann 
 
§ 75 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation 
 
§ 76  Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Synnynäinen kilpirauhasen vajaatoiminta 

Suomessa”, Laura Niinikoski, tuktimus tehdään yhteistyössä TYKS:n ja KYS:n 
kanssa 

 
§ 77 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 
 
§ 78 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 
  
§ 79 Makuloitu/ Makulerad 
 
§ 80 Määräaikainen henkilökohtainen lisä ja rekrytointilisä 
 
§ 81 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 82 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§ 83 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§ 84 Vaikean kombinoidun immuunivajeen (SCID-oireyhtymän) seulonta aloitetaan 

Vaasan sairaanhoitopiirissä 1.10.2019 alkaen. 
  
§ 85 Luupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Long term prospective observational 

cohort study evaluating the safety profile in patients with highly active relapsing 
multiple sclerosis (RMS) newly started on oral cladribine – CLARION”, Jukka 
Saarinen. 

 
§ 86 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
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          16.9.2019 
 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 38  Ändring till tjänsteregistret; delning av en 100 % närvårdarvakans till två 50 % 

vakanser. 
 
§ 39 Makulerad - Makuloitu 
 
§ 40  Ändring till tjänsteregistret; delning av två 100 % vakanser till två 75 % vakan-

ser samt sammanslagning av 25 %:s deltidsvakanser till en 50 % vakans.  
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Vi börjar med en gemensam middag på kvällen 
den 13 november och sen fortsätter vi med själva 
workshopen den 14 november. Deltagare kommer  
att vara beslutsfattare i olika roller från både  
Sverige och Finland.

Fokus för dagen kommer att ligga på att visa nyttan 
och möjligheterna med simulering av vårdflöden 
över organisationsgränser. Hur kan vi få ett bättre 
beslutsunderlag inom hälso- och sjukvård, utan att 
behöva gissa som man ibland måste göra idag? Be-
slut som tas inom en organisation eller en enhet 
kan dessutom ha stor påverkan uppåt eller nedåt i 
vårdkedjan, vilket kan vara svårt att överblicka. Här 
kan simulering av komplexa vårdflöden vara en väg 
framåt. Vi vill med denna workshop helt enkelt väcka 
ert intresse för fortsatt arbete inom området! 

 

Under dagen kommer ni också få ta del av förbätt-
ringsförslag för vårdkedjorna som kan göra dem mer 
effektiva. Vi kommer visa på styrkor och svagheter 
i våra organisationsindelningar, kulturella skillnader 
mellan länderna och vilken effekt det får, samt vilka 
krav vi måste ställa på hur vi registrerar data i våra 
respektive system för att få största möjliga nytta.

Arbetet grundar sig på data som samlats in genom 
intervjuer, dataanalyser, observationer av vårdkedjor 
som inbegriper specialist-, primär- och hemsjukvård i 
Västerbotten (Lycksele och Storuman) och Österbot-
ten (Närpes och Vasa).

Vi återkommer med ett detaljerat program under 
hösten, samt information om hur man anmäler sig.

Varmt välkomna!

SAVE THE DATE 

Botnia-Atlanticaprojektet SOS 1.0 bjuder in 
till workshop i Umeå den 13-14 november
Projektet SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-,  
primär- och hemsjukvård – är inne på sitt tredje år. Som en del i vår resultatspridning  
vill vi därför bjuda in er till en workshop! 

Deltagande parter i projektet är Glesbygdmedicinskt centrum, K5 Kust-Österbottens samkommun för social och 
primärhälsovård, Vasa centralsjukhus, Umeå Universitet samt Uppsala Universitet.
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1(3) 
Yhtiöjärjestys (luonnos) 
Virtuaalikirjasto Oy 
10. syyskuu 2019 

YHTIÖJÄRJESTYS 

VIRTUAALIKIRJASTO OY 

 

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Virtuaalikirjasto Oy ja sen kotipaikka on Lahti. 

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on sähköisten lääketieteellisten aineistojen ylläpitäminen ja 

säilyttäminen. Yhtiön tehtävänä on turvata ja parantaa sairaanhoitopiireille ja muille 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille tärkeiden elektronisten lääketieteellisten 

aineistojen saatavuutta verkossa. Yhtiö toimii omistajiensa hankintalain mukaisena 

sidosyksikkönä. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ja se kattaa 

toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä 

maksuilla. Yhtiö voi omistaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. 

3 § Hallitus 

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5–7) varsinaista jäsentä. 

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja 

päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

4 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa. 

5 § Edustaminen 

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 

kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös muulle nimetylle henkilölle siten, että henkilö 

edustaa yhtiötä yksin taikka yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa. 

6 § Tilintarkastaja 

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita 

varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen loppuun. 

7 § Tilikausi 
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2(3) 
Yhtiöjärjestys (luonnos) 
Virtuaalikirjasto Oy 
10. syyskuu 2019 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

8 § Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti 

aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta heidän 

yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan 

sähköpostiosoitteeseen. 

9 § Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden 

(6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 

(1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

(2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

(3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

(4) tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan/tilintarkastajien valinnasta; sekä 

(5) hallituksen jäsenten palkkioista. 

10 § Lunastuslauseke 

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on 

viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake 

seuraavilla ehdoilla: 

(1) Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja, lukuun ottamatta osakeyhtiölain (624/2006) 

mukaista sulautumista ja jakautumista. 

(2) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljäntoista 

(14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 

Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsun 

toimittamisen. 

(3) Osakkeenomistajille lähetettävän ilmoituksen tulee sisältää: 

(i) siirtäjän ja siirronsaajan nimi; 

(ii) päivä, jona siirrosta yhtiölle ilmoitettiin; 

(iii) osakkeiden kauppahinta tai muu vastike; 

(iv) siirtyneiden osakkeiden lukumäärä; ja 

(v) päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on esitettävä. 

(4) Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on 

jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastettavien 
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osakkeiden siirtymishetkellä omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden 

arvo ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken 

arvalla. 

(5) Kirjallinen lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle, yhtiön 

kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen, hallitukselle osoitettuna, viimeistään 

kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun osakkeenomistaja sai tiedon 

yhtiön osakkeen siirtymisestä. 

(6) Osakkeen lunastushinta on yksi (1) euro. 

(7) Osakkeen lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä yhden (1) 

kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä tai mainitussa ajassa 

tallennettava aluehallintovirastolle maksutalletuksena. 

(8) Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määräämistä koskevat erimielisyydet ratkaistaan 

lopullisesti Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa 

järjestyksessä. Välimiesmenettelyn kielenä on suomi. 

(9) Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, 

osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja 

osakeantilippuun. 

11 § Suostumuslauseke 

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen kirjallinen 

suostumus. 

Suostumusta koskeva hakemus on todisteellisesti jätettävä yhtiön kaupparekisteriin 

merkittyyn osoitteeseen, hallitukselle osoitettuna. 

Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hakemuksen 

todisteellisesta saapumisesta ilmoitettava hakijalle ratkaisusta. Mikäli yhtiö ei ilmoita 

mitään, suostumus katsotaan annetuksi. 

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli: 

(1) luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä 

täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla; ja 

(2) luovutuksensaajana ei ole kunta tai kuntaan verrattavissa oleva yhteisö, joka on 

samalla myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö. 

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, 

osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. 
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PERUSTAMISSOPIMUS 

VIRTUAALIKIRJASTO OY 

 

 

 

Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Virtuaalikirjasto 

Oy. 

Osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista asioista ilmoitetaan seuraavaa: 

1. Osakkeenomistajat ja osakkeiden merkitseminen 

Yhtiön osakkeita merkitään yhteensä 1 600 kappaletta. Osakkeet merkitään seuraavasti: 

Merkitsijä:  Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

Osoite:  Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti 

Y-tunnus:  0215606-8 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 1–100 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 101–200 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 201–300 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 301–400 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 401–500 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 501–600 

Comment [A1]: Osakkaiden 
määrä tarkentuu lopulliseen 
asiakirjaan. 

Liite § 138/2
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Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 601–700 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 701–800 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 801–900 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 901–1 000 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 1 001–1 100 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 1 101–1 200 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 1 201–1 300 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 1 301–1 400 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 

Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 1 401–1 500 

Merkitsijä:  [Yhteisö] 

Y-tunnus:  [nnnnnnn-n] 
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Osakkeiden lukumäärä: 100 

Osakkeiden numerot: 1 501–1 600 

 

2. Merkintähinta ja osakkeiden merkitseminen 

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 1,60 euroa. Osakkeita maksetaan yhteensä 

2 560,00 euroa. 

Osakkaat (kohdassa 1 (Osakkeenomistajat ja osakkeiden merkitseminen) mainitut 

merkitsijät) merkitsevät tämän perustamissopimuksen allekirjoituksin yllä olevan määrän 

osakkeita ja sitoutuvat maksamaan merkitsemänsä osakkeet yhtiön tilille kahden (2) 

viikon kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta lukien. 

3. Osakkeen merkintähinnan merkitseminen yhtiön taseeseen 

Kaikki osakkeet ja merkintähinnat merkitään kokonaan yhtiön osakepääomaan. 

4. Yhtiöjärjestys 

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1. 

5. Hallituksen jäsenet 

Päätettiin, hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä. 

Hallituksen jäseniksi valittiin [Etunimi] [Sukunimi] [Yhteisö]:stä, [Etunimi] [Sukunimi] 

[Yhteisö]:stä, [Etunimi] [Sukunimi] [Yhteisö]:stä, [– –], [Etunimi] [Sukunimi] [Yhteisö]:stä ja 

[Etunimi] [Sukunimi] [Yhtiö]:stä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin [Etunimi] [Sukunimi]. 

Tilintarkastajaksi valitaan yksi (1) tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei 

valita varatilintarkastajaa. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö [KPMG Oy Ab (Y-

tunnus: 1805485-9)] vastuullisena tilintarkastajanaan [Etunimi] [Sukunimi]. 

6. Tilikausi 

Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa tämän 

perustamissopimuksen allekirjoittamishetkestä ja päättyy 31.12.2019. 

7. Yhtiön pankkitili 

Yhtiölle avataan pankkitili suomalaiseen luottolaitokseen. 

[Etunimi] [Sukunimi] tai määräämänsä valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin 

avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilien 

avaamiseen liittyvät asiakirjat. 

Comment [A2]: Osakkaiden 
merkintähinta tarkentuu lopulliseen 
asiakirjaan. 

Comment [A3]: NB! Osakeyhtiö 

voidaan 1.7. lähtien perustaa myös 
ilman osakepääomaa. Yhtiön 
perustaminen ilman 
osakepääomaa on täten myös 
vaihtoehto, mikäli yhtiöön ei haluta 
osakepääomaa heti yhtiön 
alkuvaiheessa, jolloin yhtiöllä ei ole 
toimintaa.  
 
Tällöin toiminnan alkaessa ja 
osakkaiden siirtäessä omaisuutta 
yhtiöön voidaan päättää mitä 
osakkeiden merkintähinnasta 
halutaan siirtää osakepääomaan ja 
mitä sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon. 
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8. Perustamiskulut 

Yhtiö vastaa sen perustamiseen liittyvistä kuluista, kuten toimintaan liittyvästä 

esiselvityksestä työvoimakustannuksineen, oikeudellisesta ja taloudellisista 

neuvontapalveluista, liiketoimintasuunnitelman laatimiseen liittyvistä kustannuksista ja 

rekisteröintimaksuista siltä osin, kun ne ovat syntyneet Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymän maksettavaksi. 

9. Valtuutus 

Valtuutetaan YTJ-perustamisilmoituksella nimetty asiamies tekemään 

rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset kaikkien 

osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen, yhtiöjärjestykseen ja 

perustamiseen liittyvään kaupparekisterilomakkeeseen. 

10. Sopimuskappaleet 

Tämä perustamissopimus on laadittu kahdeksanatoista (18) alkuperäisenä kappaleena, 

yksi (1) perustettavalle yhtiölle, kuusitoista (16) osakkeenomistajille ja yksi (1) 

rekisteriviranomaiselle. 

11. Liitteet 

1. Yhtiöjärjestys 

12. Allekirjoitukset 
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[Paikka], ____kuun __. päivänä 2019 

 

Vakuudeksi, 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

   

[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 

 

[YHTEISÖ] 

   

[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 

 

[YHTEISÖ] 

   

[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 

 

[YHTEISÖ] 

   

[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 
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[YHTEISÖ] 

   

[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 

 

[YHTEISÖ] 

   

[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 

 

[YHTEISÖ] 

   

[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 

 

[YHTEISÖ] 

   

[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 
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[YHTEISÖ] 
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[Titteli]  [Titteli] 
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[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 
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[Etunimi] [Sukunimi]  [Etunimi] [Sukunimi] 

[Titteli]  [Titteli] 
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1. SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET 

Tämä osakassopimus (”Osakassopimus”) on tehty seuraavien sopijaosapuolten välillä: 

 (1) Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä ”PHHYKY”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (2) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (3) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (4) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (5) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (6) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (7) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (8) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (9) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (10) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (11) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 
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 (12) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (13) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (14) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (15) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (16) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

 (17) Virtuaalikirjasto Oy (jäljempänä ”Virtuaalikirjasto”) 

Y-tunnus: [nnnnnnn-n] 

Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki] 

  Edellä esitetyt sopijaosapuolet (1)–(16) jäljempänä yhdessä ”Osakkaat” ja 

sopijaosapuolet (1)–(17) jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli” (1-

16) tai ”Yhtiö” (17). 

2. MÄÄRITELMÄT 

Immateriaalioikeudet Tekijänoikeudet ja sen lähioikeudet, tavaramerkit, 

patentit, hyödyllisyysmallioikeudet ja muut 

immateriaalioikeudet sekä tekninen osaaminen ja 

tietämys ja kaikki Yhtiön toiminnassa syntynyt materiaali 

ja siihen liittyvät oikeudet. 

Osakkeet Yhtiön osakkeet ja niiden nojalla myöhemmin merkityt tai 

saadut osakkeet tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaiset 

erityiset oikeudet 

Uusi Osakas Yhtiöön tämän Osakassopimuksen allekirjoittamisen ja 

voimaan tulon jälkeen liittyvä osakas. 
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3. OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA YHTIÖN LIIKETOIMINTA 

Yhtiön toimialana tuottaa sairaanhoitopiireille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimijoille tärkeitä elektronisia lääketieteellisiä aineistoja sekä turvata ja parantaa niiden 

saatavuutta verkossa. Yhtiön tehtävistä on sovittu tarkemmin kohdassa 4 (Yhtiön 

tehtävät). 

Yhtiö sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään toimintojaan siten, että riittävä toiminta 

turvataan koko Yhtiön toimialueella.  

Tällä Osakassopimuksella Osapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, 

toiminnan järjestämisestä, Osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä Osakkaiden 

oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen. 

Kaikki Osakkaat ovat itsenäisesti ja huolellisesti arvioineet tämän Osakassopimuksen 

heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja 

mahdollisuudet. 

Osapuolet vakuuttavat, etteivät he ole tehneet eivätkä tämän Osakassopimuksen 

voimassa ollessa tule tekemään muuta osakassopimusta taikka muita sopimuksia, joissa 

sovittaisiin tässä Osakassopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista. 

4. YHTIÖN TEHTÄVÄT 

Yhtiö tuottaa omistajilleen elektronisia lääketieteellisiä aineistoja palveluna. Yhtiö voi 

lisäksi tarjota omistajien kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille sähköisiin 

lääketieteellisiin aineistoihin liittyviä palveluja, ottaen kuitenkin huomioon 

hankintalainsäädännön vaatimukset ja sidosyksikköasemaan liittyvät edellytykset. 

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, 

”hankintalaki”) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden 

sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen 

sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan 

yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten 

myötä vaarannu. 

Yhtiön hallinnon kieli on suomi, mutta Yhtiön tulee tarjota sen palvelut sekä suomen että 

ruotsin kielellä. 

5. YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS 

5.1. Yhtiön omistus Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä 

Yhtiön omistusosuudet jakautuvat seuraavasti tämän Osakassopimuksen voimaan 

tullessa: 

OSAKAS OSAKKEIDEN LKM. OSAKEOMISTUS (%) 

PHHYKY 100 6,25 
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[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

[Yhteisö] 100 6,25 

YHTEENSÄ 1600 100,00 

 

5.2. Yhtiön Uudet Osakkaat 

Mikäli kunta tai siihen verrattavissa oleva yhteisö, kuten sairaanhoitopiiri tai 

sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, joka on samalla hankintalainsäädännössä tarkoitettu 

hankintayksikkö, haluaa liittyä Yhtiöön, Osakkaat päättävät asiasta yhtiökokouksessa. 

Päätös uuden osakkaan ottamisesta Yhtiöön edellyttää, että Osakkaat, jotka omistavat 

vähintään 3/4 Yhtiön kaikista Osakkeista, kannattavat päätöstä. 

Hyväksyessään Uuden Osakkaan Yhtiöön, vanhat Osakkaat sitoutuvat toimittamaan 

yhtiökokouksessa siten, että Uudelle Osakkaalle annetaan suunnatussa osakeannissa 

merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita. Uudelle Osakkaalle tarjotaan merkittäväksi Yhtiön 

uusia osakkeita siten, että Yhtiön vanhojen Osakkaiden ja Uuden Osakkaan 

osakaskohtainen Osakkaiden määrä tulee olemaan yhtäläinen. 

Yhtiön hallitus panee täytäntöön yhtiökokouksessa tehdyt päätökset Uuden Osakkaan 

hyväksymisestä Yhtiöön sekä osakemerkinnän ehdoista. 

 

Comment [A1]: Ehdotus. 
Osakkaiden määrää voidaan 
muuttaa lopulliseen asiakirjaan. 
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5.3. Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle 

Uuden Osakkaan hyväksymisen edellytyksenä on, että Uusi Osakas on hyväksynyt 

tämän Osakassopimuksen itseään sitovaksi. Lisäksi Uuden Osakkaan tulee pidättyä 

kaikesta kilpailevasta toiminnasta Yhtiön kanssa Osakkaaksi tultuaan. 

Osakassopimuksen hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla liityntäasiakirja, jolla Uusi 

Osakas liittyy tähän Osakassopimukseen. Allekirjoituksella Uusi Osakas hyväksyy tämän 

Osakassopimuksen itseään sitovaksi ja tulee Osakassopimuksen Osapuoleksi. 

Liityntäasiakirjassa on tarkemmin määritelty muut liittymiseen liittyvät ehdot, kuten 

merkittävien Osakkeiden merkintähinta. 

 

5.4. Yhtiön rahoitus 

Yhtiön jatkuva rahoitus perustuu tuloihin, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta 

perittävillä maksuilla. Yhtiö ei tavoittele voittoa. 

Yhtiön mahdolliset investoinnit rahoitetaan omalla pääomalla, Yhtiön ottamilla lainoilla, 

tulorahoituksella, toimitusluotoilla ja apporteilla sekä julkisella tuella ja avustuksilla.  

Osakkaat voivat Yhtiön esityksestä antaa omavelkaisia takauksia erillisten päätösten 

mukaisesti. Mikäli rahoittaja vaatii, takaukset toteutetaan Osakkaiden omistusosuuksien 

mukaisessa suhteessa, kuten erikseen sovitaan. Takausvastuussa olevat Osakkaat 

sopivat mahdollisesta takausprovisiosta ja sen perinnästä keskenään erikseen kussakin 

takaustilanteessa. 

Edellä sovittujen takausten lisäksi Osakkailla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai 

muutoinkaan velvollisuutta sijoittaa lisäpääomaa Yhtiöön esimerkiksi osakepääoman 

korotuksella, sijoituksella vapaaseen omaan pääomaan, osakeyhtiölain 10 luvun 

mukaisilla erityisillä oikeuksilla tai pääomalainan antamisella osallistumalla Yhtiön 

toiminnan rahoittamiseen lainajärjestelyin, takauksin tai muutoin, ellei toisin 

nimenomaisesti erikseen kirjallisesti sovita. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, se 

pyritään ensisijaisesti järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin ilman vakuutta 

tai Yhtiön omin vakuuksin. 

 

5.5. Yhtiön vastattavaksi siirtyvät sopimukset 

Osana tätä Osakassopimusta Osapuolet ovat sopineet, että Yhtiö sitoutuu ottamaan 

seuraavat alla yksilöidyt sopimukset vastattavakseen [pp].[kk].[vvvv] mennessä.  

— Sopimus 

— Sopimus 

6. YLEISVELVOITE 

Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaan siten, 

että Yhtiö pystyy tarjoamaan palveluita kohtuullisin hinnoin. Osapuolet ohjeistavat myös 

Comment [A2]: Yhtiöön 
mahdollisesti siirtyvät sopimukset 
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heidän esittämänsä edustajat toimimaan yhtiökokouksessa ja muussa mahdollisessa 

päätöksenteossa siten, että tämän Osakassopimuksen mukainen tarkoitus toteutuu. 

7. YHTIÖJÄRJESTYS 

Osakkaat ovat hyväksyneet tämän Osakassopimuksen liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen 

Yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Uusi yhtiöjärjestys ilmoitetaan rekisteröitäväksi 

viipymättä. 

8. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO 

8.1. Yleistä päätöksenteosta 

Yhtiön kaikilla Osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät. Yhtiön hallituksessa ja 

yhtiökokouksessa tapahtuvaan päätöksentekoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa 

osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestystä ottaen kuitenkin aina huomioon mitä tässä 

Osakassopimuksessa on sovittu. 

 

8.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa 

Seuraavista merkittävistä Yhtiön toimintaa koskevista asioista tulee aina päättää 

yhtiökokouksessa: 

(i) tytäryhteisön perustaminen; 

(ii) Yhtiön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muuttaminen; 

(iii) yhtiöjärjestyksen muuttaminen; 

(iv) Yhtiön toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omaisuuden 

hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun 

poikkeuksellisen merkittävän sopimuksen tekeminen; 

(v) Yhtiön varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus; 

(vi) osakkeiden merkintä tai hankkiminen; 

(vii) merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muihin Yhtiölle 

merkittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden ehtojen oleellinen muuttaminen; 

(viii) sopimukset Yhtiön ja Osakkaan tai Yhtiön ja sen hallituksen jäsenen välillä, kun 

sopimus koskee muuta kuin Yhtiön tavanomaista toimintaa tai se tehdään 

epätavallisin ehdoin, sekä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin 

sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen; ja 

(ix) Yhtiön asettaminen selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen. 

Lisäksi Yhtiön tulee huolehtia siitä, että kaikki muut sellaiset merkittävät Yhtiön toimintaan 

vaikuttavat asiat, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön sidosyksikköasemaan, käsitellään ja 

päätetään yhtiökokouksessa. 
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Lisäksi Osakkaat sopivat, että Yhtiön kotipaikan muuttamisesta tulee päättää 

yksimielisesti yhtiökokouksessa. 

 

8.3. Yhtiön hallitus ja päätöksenteko 

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

kolmesta viiteen (3–5) muuta varsinaista jäsentä. 

Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee 

nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on nimitysesitystä valmisteltaessa 

varmistua, että kaikilla Osakkailla on yhtäläinen vaikutusmahdollisuus osallistua 

Osapuolten yhteisten edustajien valintaan. Tällä määräyksellä turvataan 

sidosyksikköasemaan liittyvän määräysvaltaedellytyksen täyttymistä. 

Nimitystoimikunnan kokoonpanosta päätetään Yhtiön ensimmäisessä varsinaista 

yhtiökokousta seuraavassa osakaskokouksessa. Osakkaiden tulee valmistautua 

osakaskokoukseen siten, että Yhtiön hallitukselle voidaan toimittaa esitys 

nimitystoimikunnan kokoonpanosta osakaskokouksen jälkeen. 

Nimitystoimikunnan kokoonpanossa noudatetaan kohdan 8.4 (Nimitystoimikunta ja 

edustus) määräyksiä. 

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja 

päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Osapuolet sopivat, että hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä, mutta Osakkaiden 

tiedonsaantioikeus turvataan siten, että hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat tulee aina 

saattaa kaikkien Osakkaiden tietoon sekä kuten kohdassa 9.2 (Tiedonsaantioikeus) on 

tarkemmin määrätty. 

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti sen puheenjohtaja. Hallituksen kokous 

on päätösvaltainen, jos vähintään 1/2 hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksessa 

päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei tästä Osakassopimuksesta 

muuta johdu. 

Jääviyssäännöissä päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä. 

Kokouspöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja kulloinkin erikseen valittava, 

pöytäkirjantarkastajana toimiva hallituksen jäsen. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös 

kokoontumatta puhelimitse tai sähköpostilla, mikäli kaikilla hallituksen jäsenillä on aito 

mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät 

jälkikäteen allekirjoituksillaan tehdyn päätöksen. 

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa hallituksen esityksen 

mukaan, jossa noudatetaan kohtuullisen korvauksen periaatetta ottaen huomioon Yhtiön 

sidosyksikköasema ja Osakkaiden muiden vastaavien yhtiöiden hallituksen jäsenien 

palkkiotaso. Mahdollisille ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksettavat korvaukset 

noudattavat yleisiä hallitusammattilaisuudessa noudatettavia periaatteita 

Osakaskokouksella on myös mahdollisuus laatia ja hyväksyä erillinen nimitystoimikunnan 

työohje, jonka täydentää tämän Osakassopimuksen määräyksiä. Nimitystoimikunnan 
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tulee tämän Osakassopimuksen määräysten lisäksi noudattaa aina voimassa olevaa 

lainsäädäntöä. 

 

8.4. Nimitystoimikunta ja edustus 

Jokainen Yhtiön Osakas nimittää nimitystoimikuntaan yhden (1) jäsenen. 

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta 

kokoontuu. 

Nimitystoimikunnan jäsenen edustama Yhtiön Osakas kirjataan erilliseen dokumenttiin 

nimitystoimikunnan jäsenen toimesta. Kyseinen jäsen on velvollinen kuulemaan 

edustamansa Osakkaan ehdotukset nimitystoimikunnalle ja tuomaan esitykset 

käsiteltäväksi nimitystoimikunnan kokouksiin. 

Mikäli Yhtiöön liittyy Uusi Osakas, on kyseisellä osakkaalla oikeus osallistua hallituksen 

jäsenten nimeämiseen yhdenvertaisesti muiden vastaavien Osakkaiden kanssa 

nimitystoimikunnassa. 

Nimitystoimikunnan tulee toiminnassaan ja esityksessään Yhtiön hallituksen jäseniksi 

huomioida seuraavat määräykset: 

(i) Nimitystoimikuntaa pitää kulloisenkin tarpeen mukaan yhden (1) tai useamman 

nimitystoimikunnan kokouksen vuodessa, jossa päätetään suosituksen tekemisestä 

yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäseniksi 

valittavia henkilöitä. 

(ii) Jokaisella nimitystoimikunnan jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni ja valituksi 

tulee ehdotus, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan 

puheenjohtajan antama ääni on ratkaiseva. Lopullinen esitys hallitukselle tulee 

hyväksyä yksimielisesti, ja kaikki nimitystoimikunnan jäsenet ovat velvollisia 

äänestämään esityksen puolesta, mikäli esityksen sisältö vastaa tämän 

Osakassopimuksen määräyksiä. 

(iii) Toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti puheenjohtajan aloitteesta kutsulla, joka 

toimitetaan kaikille jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen 

ajankohtaa. Puheenjohtajan tulee kuitenkin kutsua koolle erillinen 

nimitystoimikunnan kokous kolmen (3) viikon kuluessa, mikäli toimikunnan jäsen tätä 

pyytää. 

(iv) Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu: 

— Valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen 

jäsenten lukumääräksi Yhtiön hallitukselle; 

— Valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen 

jäseniksi Yhtiön hallitukselle; 

— Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden 

aikana Osakkailta; ja 
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(v) Nimitystoimikunta toimittaa esityksen hallituksen jäsenistä Yhtiön hallitukselle 

viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta. Hallitus 

valmistelee esityksen yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan esityksen perusteella. 

 

8.5. Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa Yhtiön hallitus. 

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään erillisen toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti, 

joka sisältää tarkempia määräyksiä hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä työnjaosta ja 

toimitusjohtajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Toimitusjohtajuuden päättymisestä 

sovitaan toimitusjohtajasopimuksessa. 

Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja hallituksen yksittäisille jäsenille omasta 

aloitteestaan tieto kaikista Yhtiön ja sen toiminnan kannalta tärkeistä seikoista. 

Toimitusjohtajan on lisäksi laadittava jokaiseen hallituksen kokoukseen kirjallinen raportti 

Yhtiön asioiden hoidon ja hallinnon sekä toiminnan kannalta tärkeistä seikoista. 

Toimitusjohtajan ja hallituksen välisen työjaon täsmentämiseksi Osapuolet sopivat 

seuraavaa: 

Hallitus (i) vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä ja edustamisesta 

ja antaa tätä koskevat ohjeet ja määräykset; (ii) valvoo toimitusjohtajan toimintaa; 

(iii) päättää laajoista ja epätavallisista asioista; (iv) edustaa Yhtiötä, kantaa ja 

vastaa sen puolesta; (v) vastaa Yhtiön toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä; 

(vi) valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat; (vii) toimeenpanee 

yhtiökokouksen päätökset; ja (viii) hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka eivät 

osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muiden elinten hoidettaviksi. 

Toimitusjohtaja (i) hoitaa Yhtiön juoksevaa liiketoimintaa ja hallintoa; (ii) vastaa 

kirjanpidon ja varainhoidon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta; (iii) edustaa 

Yhtiötä toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvilla alueilla; (iv) vastaa osaltaan Yhtiön 

toiminnan kehittämisestä, tuloksesta ja kassavirrasta; ja (v) on raportointi- ja 

informointivelvollinen hallitukselle. 

Toimitusjohtajan tulee aina viedä hallituksen ratkaistavaksi asiat, jotka koskevat: (i) 

Yhtiön ja sen omistajien keskinäisiä sopimuksia; (ii) kiinteistöjen hankkimista tai 

luovutusta; (iii) Yhtiön merkittävän omaisuuden käyttöä vakuutena; (iv) Yhtiön 

tilikautta tai sitä pidempää aikaa koskevien toimintasuunnitelmien hyväksymistä; 

(v) investointeja, joiden yhteenlaskettu määrä ylittää [n] euroa; (vi) yrityskauppoja, 

joissa Yhtiö on sopijapuolena, sisältäen liiketoimintaa harjoittavien yritysten tai 

yksittäisten liiketoimintojen oston tai myymisen; (vii) lainanottoa tai vakuuden 

antamista; (viii) oikeudenkäyntien käynnistämistä, tällaisiin oikeudenkäynteihin 

liittyviin oikeudenkäyntikuluvaatimuksiin vastaamista sekä tällaisten 

oikeudenkäyntien sopimista; ja (ix) muita toimenpiteitä, jotka kuuluvan Yhtiön 

juoksevan hallinnon hoitamiseen, mutta ovat kokonsa, kestonsa, 

ennakkotapausmerkityksensä, taloudellisen merkityksensä tai muiden vastaavien 

syiden vuoksi kokonaisuutena arvioiden epätavallisia tai laajakantoisia. 
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Osakkaat sitoutuvat vahvistamaan kyseisen vastuunjaon osaksi hallituksen työ-

järjestystä. 

 

8.6. Tilintarkastus 

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita 

varatilintarkastajaa. 

9. YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI 

9.1. Salassapito 

Tämä Osakassopimus sisältää luottamuksellista tietoa eikä sen ehtoja saa ilmaista 

ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan 

oikeus tutustua Osakassopimukseen. Lisäksi Osakkaat saattavat saada tietoja, jotka ovat 

toisen Osakkaan tai Yhtiön luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellinen tieto käsittää 

muun muassa kaiken sellaisen tiedon, joka on selvästi merkitty salassa pidettäväksi tai 

luottamukselliseksi tai joka voi aiheuttaa haittaa päästessään kolmansien tietoon. 

Osakkaiden luottamuksellinen tieto ei sisällä tietoa,  

(i) joka on julkista tai pääsee julkisuuteen ilman, että toinen Osakas siihen teollaan tai 

laiminlyönnillään vaikuttaa; tai 

(ii) joka on todistettavasti ollut toisen Osakkaan laillisessa hallinnassa ennen tiedon 

tulemista julkiseksi ja jota Osakas ei ole saanut toiselta Osakkaalta välittömästi eikä 

välillisesti. 

Osakkaat sitoutuvat pitämään salassa edellä mainitun luottamuksellisen tiedon tämän 

Osakassopimuksen voimassaoloajan sekä viisi (5) vuotta siitä, kun tämä Osakassopimus 

on kaikkien Osakkaiden osalta lakannut. 

Osakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä luottamuksellista tietoa muutoin kuin tämän 

Osakassopimuksen tarkoittamaan toimintaan. Kukin Osakas vastaa siitä, että sen 

työntekijät ja sen käyttämät asiantuntijat noudattavat tätä salassapitovelvoitetta. 

 

9.2. Tiedonsaantioikeus 

Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin ja muuhun 

Yhtiön hallussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin, ja Osakkaiden edustajilla ja 

asiantuntijoilla on oikeus saada Yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot 

sekä muu haluamansa, Yhtiötä koskeva tieto. 

10. IMMATERIAALIOIKEUDET 

Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät Immateriaalioikeudet, 

siltä osin kuin Immateriaalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena, 

siirretään Yhtiölle ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien edelleen 

luovutukseen ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen. 
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Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla 

kohtuullisin kustannuksin. Tämä kohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta 

korvaukseen työsuhdekeksinnöistä. 

11. OSAKKEET 

 

11.1. Osakekirjat 

Yhtiö ei anna erillisiä osakekirjoja vaan omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osake- ja 

osakasluettelon avulla. 

 

11.1. Osingonjako 

Yhtiö ei tavoittele voittoa. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti Yhtiön 

toiminnan kehittämiseen tai palvelumaksujen alentamiseen. Yhtiö voi jakaa vuosittain 

sijoitettuun pääomaan nähden kohtuullista osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti. 

Yhtiökokous päättää osingonjaosta tai muusta varojenjaosta hallituksen ehdotuksen 

perusteella osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous ei 

voi päättää jakaa osinkoa tai muita varoja hallituksen ehdotusta enempää. 

Yllä esitetyn turvaamiseksi Osakkaat luopuvat tämän Sopimuksen allekirjoituksin 

oikeudestaan vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. 

 

11.2. Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on Osakkeita koskeva lunastuslauseke (10 §) ja 

suostumuslauseke (11 §), joiden tarkoitus on turvata Osapuolia tämän 

Osakassopimuksen vastaisilta Yhtiön Osakkeiden luovutuksilta. 

Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa Osakkeita tämän Osakassopimuksen 

määräysten mukaisesti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei vedota ja Yhtiön 

hallitus antaa suostumuksensa Osakkeiden luovutukseen. 

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta Osakkeita toiselle 

Osakkaalle tai kolmannelle noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. Osakkaat 

eivät myöskään saa pantata, kiinnittää eikä muuten rasittaa Osakkeita tai niihin liittyviä 

oikeuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Yhtiön Osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Osapuolten tarkoitus siitä, 

että Yhtiöllä on mahdollisuus jatkossakin toimia Osakkaiden hankintalaissa tarkoitettuna 

sidosyksikkönä. Uusiksi osakkaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön 

toimimisen Osakkaidensa edellä mainittuna sidosyksikkönä. 

Osakkaalla on ainoastaan oikeus luovuttaa omistamansa kaikki Osakkeet Osakkaalle tai 

kolmannelle taholle seuraavin edellytyksin: 

(i) Luovutuksensaajana on kunta tai siihen verrattavissa oleva yhteisö, joka on samalla 

myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö; 
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(ii) Yhtiöllä on mahdollisuus luovutuksen jälkeen toimia Osakkaidensa julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuna 

sidosyksikkönä; 

(iii) Luovutuksensaaja on liittynyt tähän Sopimukseen sen allekirjoittamalla; ja 

(iv) Luovutuksensaajalla katsotaan olevan toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset 

täyttää luovuttajan velvoitteet hallituksen edellyttämällä tavalla. 

Luovuttavan Osakkaan on kirjallisesti ilmoitettava toisille Osakkaille myynti- ja 

luovutusaikeestaan tehtyään aikeestaan päätöksen ja ilmoitettava myös mahdolliselle 

ostajalle annettavan tiedon sisältö. Uusien Osakkaiden liittymisestä tähän 

Osakassopimukseen ja mukaantulon muista ehdoista on sovittu edellä kohdassa 5.2 

(Yhtiön Uudet Osakkaat). 

Mikäli Osakas yhdistyy sellaiseen yhteisöön, joka ei ole Yhtiön Osakas, Osakkaalla on, 

mikäli Yhtiön hallitus niin päättää, velvollisuus luovuttaa Yhtiölle omistamansa kaikki 

Yhtiön Osakkeet hintaan, joka vastaa Käypää Arvoa sekä soveltuvin osin kohdassa 11.3 

(Lunastusmenettely) sovittua lunastusmenettelyä noudattaen. Muissa tilanteissa, joissa 

Osakas haluaa luopua omistuksestaan Yhtiössä, neuvotellaan irtautumisesta Osapuolten 

kesken. Osakkeiden luovutushinta vastaa kuitenkin tässäkin tapauksessa Käypää Arvoa 

ja Osakkeiden luovutus toteutetaan soveltuvin osin kohdassa 11.3 (Lunastusmenettely) 

sovittua lunastusmenettelyä noudattaen. 

 

11.3. Lunastusmenettely 

Edellisen kohdan mukainen Osakkeiden lunastus toteutetaan seuraavasti: 

Yhtiön oikeus lunastaa Osakkeita määritellään sen ajankohdan mukaan, jona Yhtiön 

hallituksen puheenjohtaja on saanut tiedon lunastusoikeuden synnyttävästä seikasta. 

Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista 

ilmoitettava Osakkaille lunastusoikeuden syntymisestä sekä aikooko tai voiko Yhtiö 

käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. 

Mikäli Yhtiö ei aio tai voi käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan, muiden Osakkaiden on 

kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen edellisessä kappaleessa mainitusta 

ilmoituksesta ilmoitettava luovutusvelvolliselle Osakkaalle ja Yhtiölle vaatimuksestaan 

lunastaa luovutusvelvollisen Osakkaan Osakkeet. 

Osakkeiden lunastus pannaan täytäntöön ja Lunastushinta maksetaan kuudenkymmenen 

(60) päivän kuluessa Yhtiön ja muiden Osakkaiden lunastusvaatimusajan päätyttyä. 

Lunastushinta maksetaan luovutusvelvollisen Osakkaan ilmoittamalle pankkitilille, tai 

vaihtoehtoisesti tekemälle rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain 

tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta 

annetun lain (281/1931) mukainen Lunastushinnan suuruinen talletus luovutusvelvollisen 

Osakkaan nimiin aluehallintovirastoon. 

Osakkaat antavat tämän Osakassopimuksen allekirjoituksin osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 

2 momentissa tarkoitetun peruuttamattoman ja etukäteisen suostumuksensa Osakkeiden 

suunnattuun lunastamiseen. 
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Ellei kukaan Osapuolista käytä oikeuttaan lunastaa Osakkeita, Osakkaalla on oikeus 

pitää Osakkeensa tai myydä ne vapaasti vilpittömässä mielessä toimivalle kolmannelle 

kuitenkin siten, että muilla Osapuolilla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa 

kaupanteosta lunastaa Osakkeet edellä kuvatun Yhtiön ja Osakkaiden etusijajärjestyksen 

mukaisessa järjestyksessä kauppakirjassa mainittuun, todelliseen hintaan noudattaen 

soveltuvin osin edellä sovittua lunastusmenettelyä. 

Osakkeiden lunastaja vastaa edellä tarkoitetuista lunastuksista perittävistä 

varainsiirtoveroista. 

12. SOPIMUSRIKKOMUKSET 

Osapuolet toteavat että tässä Sopimuksessa sovitut ehdot ovat olennaisia ja tärkeitä 

Yhtiön liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi, ja näiden ehtojen rikkominen 

aiheuttaisi Yhtiölle ja Osakkaille olennaista taloudellista menetystä. Täten, mikäli jokin 

Osakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kuudenkymmenen (60) päivän 

kuluessa kirjallisen ilmoituksen Yhtiöltä sopimusrikkomuksesta saatuaan korjaa 

sopimusrikkomusta, mikäli sopimusrikkomus on sen luonteinen että se on korjattavissa, 

Yhtiöllä ensisijaisesti ja muilla Osakkailla toissijaisesti on oikeus lunastaa rikkoneen 

Osakkaan Osakkeet hintaan, joka vastaa Osakkeiden Käypää Arvoa (”Lunastushinta”) 

sekä suorittamaan Yhtiölle sopimussakkona [n] euroa lisättynä [n] eurolla Sopimusta 

rikkoneen Osakkaan omistamalta Osakkeelta.  

Sopimussakon lisäksi Sopimusta rikkova Osakas on velvollinen korvaamaan Yhtiölle 

ja/tai muille Osakkaille sopimusrikkomuksesta aiheutuneen sopimussakon ylittävän 

välittömän vahingon määrän. 

 

13. MUUT EHDOT 

13.1. Voimassaolo 

Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja on 

voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen Osakas on Yhtiön 

osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun 

Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä.  

Osakassopimuksen vastainen Osakkaiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen 

mukaisista velvoitteista. Osapuolten tarkoituksena tätä Osakassopimusta tehdessä on, 

että tämä Osakassopimus on voimassa kaikissa tilanteissa siten kuin edellä on kuvattu. 

Tämän Osakassopimuksen ehdot, jotka luonteensa vuoksi ovat voimassa senkin jälkeen, 

kun Sopimuksen voimassaolo jonkin Osapuolen suhteen on päättynyt, sitovat Osapuolia 

vielä sen jälkeen, kun Osapuoli on lakannut olemasta tämän Sopimuksen osapuoli. 

Tällaisia sopimuskohtia ovat muun muassa: kohta 9.1 (Salassapito), kohta 12 

(Sopimusrikkomukset), tämä kohta 13.1 (Voimassaolo) ja kohta 14 (Erimielisyydet ja 

sovellettava laki). 

 

Comment [A3]: Ehdotus. 
Sopimussakko voidaan muotoilla 
myös könttäsummaksi tai puhtaasti 
osakkeiden määrään perustavaksi, 
jolla voitaisiin ennakoida 
mahdollista osakepääoman 
muutoksia. 
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13.2. Muutosten tekeminen ja sopimuskokonaisuus 

Muutokset tähän Osakassopimukseen on tehtävä kirjallisesti; suulliset muutokset ovat 

mitättömiä. 

Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää, että 2/3 Osakkaista ovat kannattaneet 

päätöstä. Uusien osakkeiden antaminen, Osakkaiden sallitut luovutustilanteet ja niihin 

liittyvät merkitsijän/luovutuksensaajan sitoutuminen tähän Osakassopimukseen on 

määritelty kohdissa 5.2 (Yhtiön Uudet Osakkaat) ja 11.2 (Osakkeiden luovutustilanteet ja 

yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset). 

 

13.3. Ilmoitukset 

Kaikki Osapuolten tämän Osakassopimuksen noudattamiseen liittyvät ilmoitukset toiselle 

Osapuolelle tulee tehdä kirjallisesti, joko henkilökohtaisesti tai postitse kirjattuna kirjeenä 

tai muuten todistetusti kohdassa 1 (Sopimuksen sopijaosapuolet) mainittuihin osoitteisiin 

ja lisäksi osoittamaan hallituksen jäsenelle. 

Mikäli Osapuolen osoitteessa tapahtuu muutos, Osapuolen tulee ilmoittaa muutoksesta 

välittömästi muille Osapuolille. 

 

13.4. Osakassopimuksen siirtäminen 

Tätä Osakassopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa siirtää ilman 

kaikkien Osapuolten kirjallista suostumusta. Edellä olevan estämättä Osakkaiden 

luovutus ja siihen liittyvä Osakassopimuksen siirto voidaan toteuttaa kohdan 11.2 

(Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset) mukaisesti. 

 

13.5. Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys 

Mikäli osa tästä Osakassopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, 

viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi, on Osakassopimus muilta osin 

yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Osakassopimuksen 

muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu 

mahdollisimman tarkasti. 

 

13.6. Muut sopimukset ja tulkintajärjestys 

Tämä Osakassopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja 

yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan niiden asioiden osalta, joista tässä 

Osakassopimuksessa on sovittu. Aiemmat Osapuolten väliset sopimukset tai muut 

suulliset tai kirjalliset välipuheet ovat mitättömiä, pois lukien muut mahdolliset tässä 

Osakassopimuksessa mainitut erilliset sitoumukset. 

Tätä Osakassopimusta sovelletaan Osapuolten välillä ennen yhtiöjärjestystä ja 

osakeyhtiölakia lukuun ottamatta lain pakottavia määräyksiä. 
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13.7. Osapuolten kustannukset 

Kukin Osapuoli vastaa itse tämän Osakassopimuksen syntymiseen ja toteuttamiseen 

liittyvistä kustannuksista olivatpa ne mikä laatuisia tai määräisiä hyvänsä. 

14. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI 

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 

ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät saavuta 

neuvotteluratkaisua, erimielisyys ratkaistaan Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa. 

Tähän Osakassopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat 

säännökset. 

15. SOPIMUSKAPPALEET JA LIITTEET 

Tätä Osakassopimusta on laadittu yksi (1) alkuperäinen kappale Yhtiölle ja kopiot muille 

Osapuolille. 

Tähän Osakassopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina oheistetut liitteet: 

1. Yhtiöjärjestys 

2. Liiketoimintasuunnitelma 

3. Perustamissopimus 

16. ALLEKIRJOITUKSET 
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ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA  
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PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 

 

____________________, ___. päivänä _______kuuta 20___ 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

 

  

   

Nimi:  Nimi: 

Titteli:  Titteli: 
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[YHTEISÖ] 

 

[Yhteisö] 

 

  

   

Nimi:  Nimi: 

Titteli:  Titteli: 



Shp

Virtuaalikirjastolle 

siirtyvien tilausten arvo 

2019.

2020 Virtuaalikirjaston 

kokoelman hinta 

2017 Tilauksien arvo 

ennen hanketta 

2017 Lehtien 

määrä 

2017 

Yksikköhinta

2020 

Nimekkeiden 

määrä 

2020 

Yksikköhinta 
EKSOTE 87 440                                                         72695 175 985                                        123 1443 6000 12

EPSHP 107 060                                                      88672 223 822                                        153 1518 6000 14

ESSOTE 53 437                                                         56756 46 163                                          49 942 6000 9

KAINUU 55 129                                                         47880 42 000                                          39 1076 6000 8

KHSHP 68 778                                                         59128 82 779                                          2000 41 6000 10

KSSHP 108 992                                                      80088 125 768                                        2800 44 6000 13

KYMSOTE 80 486                                                         65430 147 548                                        128 1152 6000 11

LSHP 83 101                                                         70484 70 675                                          63 1121 6000 12

LÄNSI-POHJA 19 256                                                         49115 65 668                                          54 1216 1327 8
PHHYKY 108 731                                                      86921 105 507                                        800 131 6000 14

SATSHP 70 730                                                         49659 45 316                                          33 1373 6000 8

SIUN SOTE 107 100                                                      110213 143 519                                        124 1157 6000 18

SOITE 59 118                                                         55015 43 738                                          36 1214 6000 9

SOSTERI 24 607                                                         43728 19 048                                          11 1731 6000 7

VSHP 71 504                                                         52817 46 395                                          55 843 6000 9

ÅLANDS HÄLSÖ OCH SJUKVÅRD 6 782                                                           40340 30 000                                          17 1764 6000 6

1 112 251                                                   1028941 1 413 930                                     

Virtuaalikirjaston kokoelman budjettiluonnos: Virtuaalikirjaston kautta hankittavien tilausten arvo siirretään Virtuaalikirjaston budjettiin. Vertailuarvona on samojen 

aineistojen kustannukset v. 2017 ennen hankkeen aloittamista. Alkuperäiskokoelmien kokoerojen johdosta osalle organisaatioista jää aineistoja itse tilattavaksi. 

Kokoelmaan on pyritty valitsemaan keskeiset  tietoresurssit mm. erikoistuvien tenttilehdet.

Liite § 138/4



Virtuaalikirjaston ylläpitokustannukset vuositasolla
Järjestelmäkulut 
Discovery-hakupalvelu ja lehtiportaali 28 000

Open Athens-etäkäyttö 45 000

Libguides-julkaisujärjerjestelmä  12 000
Palkkakulut 150 000

Hankejohtaja
Informaatikko
Toimistosihteeri
Matkakulut 9 000

Vuokratilat 8 000

Tukipalvelut /0stopalvelut 40 000

Hankintapalvelut
Itc-palvelut

Yhteensä 292 000

Liite § 138/5



Palvelusetelin sääntökirja

Vaasan sairaanhoitopiirin lääkinnällinen kuntoutus

Soveltamisala

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun Vaasan sairaanhoitopiiri (Vshp) järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen
terapiapalveluja palvelusetelillä sairaanhoitopiirin alueella asuville sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Vshp koordinoi palvelusetelin käyttöä, yhteyksiä
palveluntuottajiin sekä sääntökirjaa liitteineen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä.
Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi.
Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen.
Palvelusetelijärjestelmässä sairaanhoitopiiri ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä
kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus. (siirretty kpl
kohdasta Määritelmät, kohta 4)

Sääntökirjassa määritellään asiakkaan asema, palveluntuottajan ja Vshp:n velvoitteet sekä
palvelusetelikäytännön muut ohjeet. Sääntökirjassa Vshp asettaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden
ja palvelusetelilain 5§:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Vshp velvoittaa yksityiset
palveluntuottajat noudattamaan tässä sääntökirjassa määriteltyjä velvoitteita ja ehtoja siitä alkaen, kun
palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tuottajaksi.

Vshp:n kunnat ja kuntayhtymät voivat liittyä palvelusetelillä ostettavien terapia- ja peruukkipalvelujen
piiriin. Liittyessään palvelusetelin käyttäjiksi, kunnat/kuntayhtymät hyväksyvät tämän sääntökirjan
liitteineen.

Sääntökirja perustuu Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) laatimaan palvelusetelin sääntökirjan
yleiseen malliin, jota on muokattu huomioiden Vshp:n lääkinnällisen kuntoutuksen käytännöt.
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KKO:2019:53 

Tjänstebrott - Missbruk av tjänsteställning - Brott mot tjänsteplikt 

Diarienr: R2017/229 

Givet: 7.6.2019 

Liggare: 1031 

ECLI: ECLI:FI:KKO:2019:53 

Överläkaren A vid ett centralsjukhus hade ingått ett konsultavtal med två bolag och i enlighet 

med avtalen hade han bland annat utbildat läkare att använda en behandlingsmetod som bolagen 

hade utvecklat. Under avtalens giltighetstid hade A i sin tjänst förberett beslut som gällde 

anskaffningar av bolagens produkter till centralsjukhuset. Enligt åtalet hade A missbrukat sin 

tjänsteställning när han hade deltagit i beredningen av besluten utan att ha gjort en anmälan om 

bisyssla beträffande sina avtalsenliga uppdrag till sin arbetsgivare. 

A ansågs ha brutit mot sin tjänsteplikt då han hade underlåtit att göra en bisyssloanmälan. 

Underlåtelsen hade dock inte skett när A deltagit i beredningen av beslutsfattande på det sätt som 

avses i 40 kap. 7 § strafflagen. Åtalet för missbruk av tjänsteställning förkastades och A dömdes 

för brott mot tjänsteplikt. 

SL 40 kap 7 § 

SL 40 kap 9 § 

Målets handläggning i de lägre domstolarna  

Österbottens tingsrätts dom 18.11.2015 nr 15/149335 

På åtal av åklagaren fann tingsrätten utrett att A hade 20.2.2006-30.6.2010 som tjänsteman i sin 

ställning som överläkare i urologi vid ett centralsjukhus för att bereda sig själv och eventuellt 

också sitt bolag X Ab eller annan nytta brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser och 

föreskrifter som ska iakttas vid tjänsteutövning. 

A hade 20.2.2006 ingått ett konsultavtal med O Ltd angående så kallad kryobehandling av 

förändringar i prostatan. Efter förändringar i O Ltd:s ägarstruktur hade A 1.1.2008 förnyat 

konsultavtalet med G Ltd. Enligt avtalen skulle A ställa sitt kunnande till bolagens förfogande 

för att främja försäljningen. A och bolagen hade överenskommit om att A erhåller arvoden och 

olika slag av ersättningar i utbyte för hans tjänster. A hade underlåtit att anmäla om sin bisyssla 

för sjukvårdsdistriktet och sålunda för sin arbetsgivare dolt sitt engagemang till förmån för 

bolagen. 

A hade i sin tjänst som överläkare använt de av bolagen utvecklade metoderna och produkterna 

och även förberett och påverkat beslut om anskaffning av produkter från bolagen för att 

genomföra kryobehandlingar inom sjukhusets verksamhet. A hade erhållit i arvoden och 

ersättningar sammanlagt 181 982 euro, varav arvodenas andel uppgått till sammanlagt 123 070 
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euro. A hade genom sin gärning eftersträvat avsevärd nytta och gärningen var även som en 

helhet bedömd att anse som grov. 

Tingsrätten dömde A för grovt missbruk av tjänsteställning till ett villkorligt fängelsestraff på ett 

år och fyra månader. 

Saken har avgjorts av tingsdomare Lena Engstrand och nämndemän. 

Vasa hovrätts dom 27.1.2017 nr 17/103461 

A anförde besvär till hovrätten och yrkade att åtalet för grovt missbruk av tjänsteställning 

förkastas. 

Hovrätten ansåg det utrett att A borde ha gjort en anmälan om bisyssla till arbetsgivaren eftersom 

hans tjänster gentemot O Ltd och G Ltd utgjort en bisyssla av bestående natur. A:s underlåtenhet 

att anmäla om bisysslan kunde dock inte betraktas som särdeles grov då det hos arbetsgivaren 

hade eller åtminstone borde ha funnits en viss kännedom om bisysslan. 

Sjukhuset hade förbundit sig att använda kryometoden och att beställa i vården behövliga kryokit 

redan innan A ingått avtalet med O Ltd och senare med G Ltd. Det hade inte hävdats att 

kryometoden skulle ha varit en olämplig vårdform på något sätt eller att A skulle ha använt sig 

av metoden på icke-medicinska grunder så att kryokit skulle ha beställts i onödigt stora mängder. 

A:s avtal med bolagen hade inte medfört att han skulle ha förbundit sig till att förfara på icke-

medicinska grunder eller på ett sätt som skulle vara emot patienternas bästa beträffande val av 

vårdformer. 

Trots att A:s roll som överläkare i budgetplaneringen inte saknat betydelse, hade A inte kunnat 

på ett faktiskt sätt märkbart påverka beställningarna av kryokit. På dessa grunder fann hovrätten 

att A:s verksamhet för bolagen inte lett till jäv för A i hans verksamhet som överläkare. Den hade 

inte heller äventyrat förtroendet för opartiskheten i skötseln av uppgifterna. 

Undervisningsverksamheten hade ökat A:s kunskaper och underlättat hans arbete vid sjukhuset. 

Det kunde inte anses att A:s bisyssla annars heller skulle ha inverkat menligt på en behörig 

skötsel av tjänsteuppgifterna. 

Det att sjukhuset hade beställt kryokit av bolagen hade inte visats ha medfört någon ekonomisk 

nytta för A eller hans bolag X Ab. A:s arvoden och reseersättningar från bolagen hade betalats på 

grund av att han hade utfört närmast undervisningsuppgifter vid andra sjukhus. Dessa betalningar 

hade varit oberoende av sjukhusets beställningar och det hade således inte styrkts att A strävat 

efter ekonomisk nytta. Det hade inte heller visats att A skulle ha gått miste om 

undervisningsuppdrag ifall sjukhuset hade beslutat sluta använda sig av kryometoden. 

Det hade således inte styrkts att A skulle ha brutit mot sin tjänsteplikt för att bereda sig själv och 

sitt bolag X Ab eller annan nytta. Därför förkastade hovrätten åtalet för grovt missbruk av 

tjänsteställning. A befriades från det honom ådömda straffet. 



Hovrätten ansåg att åtalsrätten hade preskriberats till den del A:s förfarande gällande anmälan till 

arbetsgivaren eventuellt hade kunnat bedömas som brott mot tjänsteplikt. Därför tog hovrätten 

inte ställning till denna fråga. 

Saken har avgjorts av hovrättens medlemmar Hagar Nordström, Petteri Korhonen och Mika 

Kinnunen. 

Ändringssökande i Högsta domstolen  

Sjukvårdsdistriktets samkommun meddelades besvärstillstånd. 

Samkommunen yrkade att A döms i första hand för grovt missbruk av tjänsteställning eller i 

andra hand för brott mot tjänsteplikt. 

A yrkade att besvären förkastas och att yrkandet på straff för brott mot tjänsteplikt lämnas utan 

prövning. 

Muntlig förhandling  

Högsta domstolen höll muntlig förhandling i målet. 

Högsta domstolens avgörande  

Handläggningsavgörande 

Samkommunen har i Högsta domstolen yrkat att A i andra hand döms till straff för brott mot 

tjänsteplikt. A har anfört att yrkandet ska lämnas utan prövning då det framställts först i en 

skrivelse inför den muntliga förhandlingen i Högsta domstolen. 

A har enligt den gärningsbeskrivning som ingår i åtalet för grovt missbruk av tjänsteställning 

åtalats för att ha brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser och föreskrifter som ska iakttas 

vid tjänsteutövning då han i sin ställning som överläkare vid centralsjukhuset underlåtit att 

anmäla om bisyssla till sin arbetsgivare. 

Enligt 40 kap. 9 § 1 mom. strafflagen ingår det i rekvisiten för brott mot tjänsteplikt att en 

tjänsteman vid tjänsteutövning uppsåtligen bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller 

föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning. 

Högsta domstolen konstaterar att de relevanta omständigheterna för bedömningen om ett 

eventuellt brott mot tjänsteplikt har begåtts framgår av gärningsbeskrivningen i åtalet. Enligt 11 

kap. 3 § lagen om rättegång i brottmål är domstolen inte bunden av brottsrubriceringen eller 

lagrummen i åtalet. Således kan Högsta domstolen pröva om den i åtalet avsedda gärningen 

uppfyller rekvisiten för brott mot tjänsteplikt ifall den inte anses uppfylla rekvisiten för missbruk 

av tjänsteställning. Högsta domstolen bör på tjänstens vägnar ta ställning till denna fråga. 

Samkommunens nämnda yrkande kan således tas upp till prövning i Högsta domstolen. 



 

Domskäl 

Bakgrund och frågeställning  

1. Samkommunen har i Högsta domstolen yrkat att A tillräknas grovt missbruk av 

tjänsteställning under tiden 20.2.2006-30.6.2010 enligt följande gärningsbeskrivning som 

tingsrätten tillräknat A: 

A har som tjänsteman i sin ställning som överläkare i urologi vid ett centralsjukhus (nedan 

sjukhuset) för att bereda sig själv och eventuellt också sitt bolag X Ab eller annan nytta, brutit 

mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser och föreskrifter som ska iakttas vid tjänsteutövning. 

A har 20.2.2006 ingått ett konsultavtal med O Ltd angående en behandlingsmetod, 

kryobehandling, av förändringar i prostatan. Efter förändringar i O Ltd:s ägarstruktur har A 

1.1.2008 förnyat konsultavtalet med G Ltd. Enligt avtalen skulle A ställa sitt kunnande till 

bolagens förfogande, för att utveckla de av bolagen framtagna produkterna och främja 

försäljningen. A och bolagen har överenskommit om att A erhåller arvoden och olika slag av 

ersättningar i utbyte för hans tjänster. A har underlåtit att anmäla om sin bisyssla för sin 

arbetsgivare och sålunda för sin arbetsgivare dolt sitt engagemang till förmån för bolagen. 

A har i sitt arbete som överläkare vid sjukhuset använt de av O Ltd och G Ltd utvecklade 

metoderna och produkterna och även förberett och påverkat beslut om anskaffning av produkter 

från bolagen för att genomföra kryobehandlingar inom sjukhusets verksamhet. Det sammanlagda 

beloppet som A erhållit i arvoden och ersättningar har varit 181 982 euro, varav arvodenas andel 

uppgått till sammanlagt 123 070 euro. 

A har genom sin gärning eftersträvat avsevärd nytta och gärningen är även som en helhet 

bedömd att anse som grov. 

2. A har yrkat att åtalet förkastas. A hade inte haft kunskap om skyldigheten att göra en anmälan 

om bisyssla i detta fall och han hade inte heller dolt sitt engagemang i bolagen för sin 

arbetsgivare. Han hade inte kunnat påverka att sjukhuset valt kryoterapin som behandlingsmetod 

och antalet patienter hade styrt antalet inköp av bolagens produkter. A hade inte berett sig någon 

ekonomisk vinning genom sjukhusets avtal med O Ltd och G Ltd. 

3. Det är i första hand fråga om A:s förfarande utgör grovt missbruk av tjänsteställning. Ifall 

rekvisiten för missbruk av tjänsteställning inte uppfylls, är det i andra hand fråga om A gjort sig 

skyldig till brott mot tjänsteplikt. 

Tillämpliga bestämmelser  

4. Enligt 40 kap. 7 § 1 mom. 1 punkten strafflagen ska en tjänsteman dömas för missbruk av 

tjänsteställning om han eller hon i syfte att bereda sig eller någon annan nytta eller orsaka 

olägenhet eller skada för någon annan bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller 



föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning, när han eller hon deltar i beslutsfattande eller 

beredning av beslutsfattande eller utövar offentlig makt i sina andra tjänsteåligganden. I 8 § 

samma kapitel stadgas om de grunder enligt vilka missbruket av tjänsteställning kan anses vara 

grovt. 

5. Enligt 40 kap. 9 § 1 mom. (604/2002) strafflagen ska en tjänsteman dömas för brott mot 

tjänsteplikt om han eller hon vid tjänsteutövning uppsåtligen, på något annat sätt än vad som 

nämns i samma kapitel, bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller föreskrifter som ska 

iakttas i tjänsteutövning, och gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt 

andra omständigheter som har samband med den, är ringa bedömd som en helhet. Den ändring i 

bestämmelsen som genomfördes med lagen (990/2009) med hänvisning till 11 kap. 9 a § 

strafflagen inverkar inte på bedömningen i målet. 

6. Samkommunen har hänvisat till 17 och 18 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare ifråga om 

de bestämmelser som A påstås ha brutit mot. Enligt 17 § 1 mom. i sagda lag ska 

tjänsteinnehavaren sköta de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet på behörigt sätt, utan 

dröjsmål och med iakttagande av behöriga bestämmelser och föreskrifter samt arbetsgivarens 

arbetslednings- och övervakningsföreskrifter. Enligt paragrafens 2 mom. ska tjänsteinnehavaren i 

sin uppgift handla opartiskt och uppträda så som hans eller hennes ställning och uppgift 

förutsätter. 

7. I 18 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare stadgas om bisysslor och konkurrerande 

verksamhet. Enligt paragrafens 1 mom. avses med en bisyssla ett tjänsteförhållande, ett avlönat 

arbete och en uppgift av bestående natur, som tjänsteinnehavaren har rätt att avsäga sig, samt 

yrke, näring och rörelse. Enligt 2 mom. i nämnda paragraf får inte en tjänsteinnehavare ta emot 

eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för uppgifter som hör till bisysslan, om 

inte arbetsgivaren på ansökan beviljar tillstånd därtill. Enligt 3 mom. i sagda paragraf ska det vid 

prövningen av om bisysslotillstånd kan beviljas beaktas att tjänsteinnehavaren inte på grund av 

bisysslan får bli jävig i sina uppgifter. Bisysslan får inte heller äventyra förtroendet för 

opartiskheten i skötseln av uppgifterna och inte heller annars inverka menligt på en behörig 

skötsel av uppgifterna. Enligt 5 mom. i sagda paragraf ska tjänsteinnehavaren göra en anmälan 

till arbetsgivaren om annan bisyssla än sådan som avses i paragrafens 2 mom. Sedan 

tjänsteinnehavaren getts tillfälle att bli hörd kan arbetsgivaren på de grunder som anges i 

paragrafens 3 mom. förbjuda tjänsteinnehavaren att ta emot eller inneha en sådan bisyssla. 

Har A brutit mot sin tjänsteplikt då han inte gjort en anmälan om bisyssla?  

8. A har under den i åtalet angivna tiden varit överläkare för verksamheten inom urologi vid 

sjukhuset. Inom verksamheten för urologi hade man tagit i bruk en behandlingsform för 

prostatacancer, den s.k. kryoterapin, och för detta ändamål hade sjukhuset 26.8.2004 ingått ett 

avtal med H (senare O Ltd och G Ltd) och avtalet hade varit gällande till 30.4.2007 med ett 

optionsår. Av förvaltningsdirektör B:s berättelse har det framkommit att anskaffningarna från O 

Ltd och G Ltd hade fortsatt på samma sätt som tidigare efter utgången av optionsåret 30.4.2008. 

9. I ärendet är det ostridigt att A ingått konsultavtal med O Ltd 20.2.2006 respektive G Ltd 

1.1.2008. Enligt avtalen skulle A ställa sitt kunnande till bolagens förfogande genom att 



undervisa och delta i olika evenemang och kongresser för bolagens räkning. Enligt A hade det i 

praktiken inneburit att han undervisat läkare i andra länder om hur kryometoden används efter 

det att ett sjukhus beslutat att ta behandlingsmetoden i bruk. Av sammanställningen över de 

ersättningar som O Ltd och G Ltd erlagt till A samt de fakturor som A tillställt bolagen framgår 

att A har skött uppdrag och gjort resor i anslutning till dessa avtal under åren 2006-2010 i 

medeltal ungefär 30 dagar per år. A har erhållit arvoden till ett nettobelopp om 74 030 euro. 

10. Med hänsyn till arten och omfattningen av de uppdrag som A skött enligt avtalen med O Ltd 

och G Ltd anser Högsta domstolen det vara klart att hans konsultuppdrag har utgjort en sådan 

bisyssla som avses i 18 § 1 mom. lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Enligt 5 mom. i 

samma paragraf har A varit skyldig att anmäla om bisysslan till sin arbetsgivare. Det är ostridigt 

att A har underlåtit att göra en sådan anmälan. 

11. A har påstått att han inte varit medveten om skyldigheten att anmäla om bisysslan. Högsta 

domstolen konstaterar att bristande kännedom om lagens innehåll inte i regel befriar från 

straffansvar. Dessutom ska det beaktas att sjukhuset har haft närmare anvisningar ifråga om 

bisysslor. Enligt samkommunens anvisningar från 21.3.2000 har skyldigheten att göra en 

bisyssloanmälan till förmannen även omfattat fall där man inte har använt arbetstid till bisysslan. 

Förmannen har varit skyldig att vidta åtgärder om bisysslan inverkat störande på utförandet av 

tjänsteuppgifterna. I sådana fall har man kunnat förbjuda, begränsa eller sätta villkor för 

utövandet av bisysslan. Som exempel på bisyssla som stör tjänsteutövningen har nämnts att 

tjänsteinnehavarens neutralitet äventyras eller han blir jävig i sin tjänsteutövning. Även i ett e-

postmeddelande daterat 16.5.2008 har tjänsteinnehavare vid sjukhuset uppmanats att anmäla om 

innehav av bisyssla till arbetsgivaren. I meddelandet har det hänvisats till 18 § lagen om 

kommunala tjänsteinnehavare samt till personalsektionens beslut 20.2.2008 enligt vilket 

bisysslorna skulle kartläggas och registreras årligen. Det har även visats att A gjort en anmälan 

om bisyssla beträffande sin privatmottagning i april 2000. 

12. Enligt vittnet C, som arbetat som specialläkare inom urologi vid sjukhuset, hade läkarna vid 

sjukhuset inte varit så noggranna med att anmäla om sina bisysslor. Enligt henne hade saken inte 

varit föremål för någon ingående diskussion, men påminnelser om att anhålla om tillstånd och 

anmäla om bisyssla hade skickats ut till personalen. 

13. Högsta domstolen anser att de ovanbeskrivna lagbestämmelserna om bisysslor är klara och 

entydiga. Sjukhusets anvisningar har inte heller på något sätt varit svårtolkade. Det har inte ens 

påståtts att A skulle ha försökt utreda huruvida han borde ha anmält sina konsultuppdrag som 

bisyssla till arbetsgivaren. Med beaktande av sjukhusets anvisningar om bisysslor och A:s 

tjänsteställning måste han ha insett att det varit fråga om en bisyssla som han haft en skyldighet 

att göra en anmälan om. Att det förekommit brister i efterlevnaden av bestämmelserna och 

anvisningarna vid sjukhuset, såsom vittnet C har beskrivit, kan inte ha gett A en grundad 

anledning att anse sitt förfarande vara tillåtet. 

14. På grund av de ansökningar om tjänsteledighet som A lämnat in hade A:s förmän fått 

tillkänna att A utfört s.k. proctoring i olika sjukhus i utlandet. Dessa ansökningar har dock endast 

gällt utförande av enstaka undervisningsuppgifter och deltagande i andra evenemang. A har 

alltså inte i dessa ansökningar lyft fram bisysslans faktiska art och omfattning och särskilt inte 



det att han ingått konsultavtal med O Ltd och G Ltd. A har således inte med fog kunnat tro att 

anmälningarna om tjänsteledighet skulle ersätta en bisyssloanmälan. 

15. På ovan anförda grunder anser Högsta domstolen att A har uppsåtligen brutit mot sin 

tjänsteplikt enligt bestämmelser och föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning när han 

underlåtit att anmäla om sin bisyssla. 

Fråga om tjänsteplikten åsidosatts vid deltagande i beredningen av beslutsfattande  

16. För att rekvisiten för missbruk av tjänsteställning ska uppfyllas bör en tjänsteman ha brutit 

mot sin tjänsteplikt när han eller hon deltagit i beslutsfattande eller beredning av beslutsfattande 

eller annars utövat offentlig makt i tjänsteutövning. Den tjänsteplikt som i åtalet påstås ha 

åsidosatts vid deltagandet i beredningen av beslutsfattande och som således utgör föremål för 

prövning i Högsta domstolen är A:s skyldighet att anmäla om sin bisyssla. 

17. Högsta domstolen konstaterar att skyldigheten att göra en bisyssloanmälan är en allmän 

skyldighet som en tjänsteinnehavare redan till följd av sin ställning har. Även om syftet med 

anmälningsplikten är att förstärka tilltron till tjänsteverksamhetens opartiskhet och tillförlitlighet, 

har denna skyldighet inte någon omedelbar anknytning till de enskilda situationer där 

tjänsteinnehavaren fattar eller förbereder beslut. Av detta följer att A:s underlåtelse att anmäla 

om sin bisyssla inte kan anses ha skett vid deltagande i och beredningen av beslutsfattande. Det 

förfarande som beskrivs i åtalet uppfyller således inte brottsrekvisiten för missbruk av 

tjänsteställning och åtalet måste redan på denna grund förkastas. 

18. Följaktligen är det fråga om A:s underlåtelse att anmäla om bisysslan uppfyller rekvisiten för 

brott mot tjänsteplikt. 

Gärningstiden  

19. A har gjort gällande att åtalsrätten för brott mot tjänsteplikt är preskriberad. För att kunna 

avgöra detta påstående bör gärningstiden för brottet mot tjänsteplikt först fastställas. 

20. Gärningstiden kan anses ha börjat 20.2.2006 då A ingått ett konsultavtal med O Ltd. 

Gärningstiden har upphört senast 30.6.2010 när A avstängts från tjänsteutövning. Det har i målet 

framkommit att A har varit alterneringsledig 9.6.2008-31.5.2009 och sjukskriven 4.3.2010-

30.6.2010. Därför bör man även avgöra om A kan anses ha gjort sig skyldig till brott mot 

tjänsteplikt under den tid han har varit borta från tjänsteutövning. 

21. För att rekvisiten för brott mot tjänsteplikt ska vara uppfyllda bör en tjänsteman ha brutit mot 

sin tjänsteplikt vid tjänsteutövning. I fallet HD 2016:90 åtalades en tingsdomare för brott mot 

tjänsteplikt av oaktsamhet, eftersom han i vissa brottmål som han behandlade hade försummat att 

meddela domar. Högsta domstolen ansåg att tingsdomaren inte hade brutit mot sin tjänsteplikt 

under den tid han varit sjukledig även om underlåtelsen hade börjat före tjänstledigheten och 

fortsatt efter den (punkterna 48 och 49). 



22. På basis av det som framgår ovan anser Högsta domstolen att A inte kunnat göra sig skyldig 

till brott mot tjänsteplikt under den tid han varit borta från tjänsteutövningen på grund av 

alternerings- eller sjukledighet. Gärningstiden för det påstådda brottet mot tjänsteplikt är således 

20.2.2006-8.6.2008 samt 1.6.2009-3.3.2010. 

Är åtalsrätten preskriberad?  

23. Det strängaste straffet för brott mot tjänsteplikt är ett år fängelse. Enligt 8 kap. 1 § 2 mom. 4 

punkten strafflagen preskriberas åtalsrätten, om åtal inte väckts inom två år, om det strängaste 

straffet är fängelse i högst ett år eller böter. Enligt 4 mom. i samma paragraf är preskriptionstiden 

för tjänstebrott dock minst fem år. 

24. Enligt 8 kap. 2 § 1 mom. strafflagen räknas preskriptionstiden från den dag då brottet 

begicks. Om det i brottsrekvisiten föreskrivs att underlåtenhet är straffbart, börjar 

preskriptionstiden för åtalsrätten löpa den dag då den underlåtna handlingen senast borde ha 

utförts. 

25. På de grunder som framkommer ovan har A underlåtit att anmäla om sin bisyssla under 

20.2.2006-8.6.2008 samt 1.6.2009-3.3.2010. Underlåtelsen att göra en anmälan om ifrågavarande 

bisyssla har varit fortgående under den tid A varit i tjänst. Högsta domstolen anser att det är fråga 

om en och samma försummelse trots att A varit på alterneringsledighet under tiden 9.6.2008-

31.5.2009. 

26. A har påstått att preskriptionstiden har börjat löpa senast 31.12.2008 med beaktande av att 

avtalet med G Ltd ingåtts 1.1.2008 och att en anmälan om bisyssla borde ha gjorts senast 

31.12.2008, då sjukhusets personal enligt de anvisningar som hänvisats ovan i punkt 11 skulle 

anmäla om sina bisysslor årligen. Högsta domstolen anser att det inte framgår av dessa 

anvisningar att A:s skyldighet att anmäla om utövandet av bisysslan fram till år 2010 skulle ha 

upphört i slutet av det år då han ingått konsultavtalet med G Ltd. 

27. På ovan nämnda grunder bör preskriptionstiden om fem år räknas från 3.3.2010. A har 

delgetts stämningsansökan 26.2.2015. Åtalsrätten för brott mot tjänsteplikt är således inte 

preskriberad. 

Har gärningen varit ringa?  

28. Såsom ovan har konstaterats har A uppsåtligen brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser 

och föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning när han underlåtit att anmäla om bisyssla 

beträffande sina avtal och konsultuppdrag för O Ltd:s och G Ltd:s räkning. Vidare förutsätts det 

för tillräknande i 40 kap. 9 § 1 mom. strafflagen att gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet 

och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, är ringa bedömd som en 

helhet. 

29. Det som i första hand talar emot att A:s gärning varit ringa är att A:s konsultuppdrag hade 

fortgått i flera år utan att arbetsgivaren blivit medveten om avtalsförhållandena mellan honom 

och bolagen. 



30. För det andra talar A:s ställning som överläkare emot att gärningen kan bedömas som ringa. 

Ifråga om överläkares ställning vid sjukhuset har vittnet B berättat att en överläkare ansvarar för 

verksamheten och för att de för verksamheten nödvändiga anskaffningarna görs inom budgeten. 

Det är i regel överläkaren som tar initiativet till att införa nya behandlingsmetoder. Enligt A hade 

han förberett driftsbudgeten genom att uppgöra en kalkyl för den urologiska verksamheten på 

sjukhuset, men hans överordnade hade ansvarat för budgetberedningen och de löpande 

beställningarna hade gjorts enligt antalet patienter. Med beaktande av B:s och A:s berättelser är 

det utrett att A i egenskap av överläkare i urologi har styrt de löpande beställningarna från O Ltd 

och G Ltd inom ramen för budgeten och förberett budgeten inom sitt verksamhetsområde. I 

egenskap av överläkare har A haft befogenheter att besluta om vårdmetoder i de enskilda fallen. 

31. Sammantaget konstaterar Högsta domstolen att A i egenskap av överläkare har varit i 

förmansposition och han har haft ansvar för kryoterapin vid sjukhuset och därmed kunnat 

påverka de dithörande anskaffningarna. Samtidigt har han förbundit sig att fungera som konsult 

för de bolag som säljer apparater och produkter med anknytning till kryoterapin och undervisa 

läkare vid sjukhus som tagit behandlingsmetoden i bruk. Högsta domstolen anser att A:s 

konsultuppdrag har äventyrat förtroendet för hans opartiskhet och tillförlitlighet i skötseln av 

tjänsteuppgifterna som överläkare vid sjukhuset. Om A:s arbetsgivare hade fått veta om 

konsultavtalen skulle man således ha kunnat förbjuda A att ta emot eller inneha en sådan bisyssla 

med stöd av 18 § 5 mom. lagen om kommunala tjänsteinnehavare och sjukhusets egna 

anvisningar som hänvisats ovan i punkt 11. 

32. A har anfört att han sökt om tjänsteledigheter och i sina ansökningar angivit "proctoring". 

Enligt A hade sjukhuset på basis av dessa ansökningar kunnat reagera om 

undervisningsuppdragen varit olämpliga. Såsom konstaterats ovan i punkt 14 har ansökningarna 

om tjänsteledighet dock inte innehållit någon information om A:s konsultavtal. Arbetsgivaren har 

således inte blivit medveten om bisysslans faktiska art och omfattning. 

33. På dessa grunder anser Högsta domstolen att gärningen inte som helhet bedömd är ringa. 

Tillräknande  

34. På ovannämnda grunder tillräknas A följande förfarande: 

A har som tjänsteman i sin ställning som överläkare i urologi vid centralsjukhuset vid 

tjänsteutövning uppsåtligen brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser och föreskrifter som 

ska iakttas vid tjänsteutövning. 

A har ingått konsultavtal först med O Ltd och senare med G Ltd. Enligt avtalen skulle A ställa 

sitt kunnande till bolagens förfogande, för att utveckla de av bolagen framtagna produkterna och 

främja försäljningen. A och bolagen har överenskommit om att A erhåller arvoden och olika slag 

av ersättningar i utbyte för hans tjänster. A har underlåtit att anmäla om sin bisyssla för sin 

arbetsgivare och sålunda dolt sitt engagemang till förmån för bolagen. A:s gärning har inte varit 

ringa bedömd som en helhet. 



35. A har med detta förfarande gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt vars gärningstid är 

20.2.2006-8.6.2008 samt 1.6.2009-3.3.2010. 

Straffmätning  

36. Straffskalan för brott mot tjänsteplikt är böter eller högst ett år fängelse. I rättspraxis saknas 

det riktlinjer för straffmätningen vid brott mot tjänsteplikt i liknande fall. Från Högsta 

domstolens praxis kan närmast fallen HD 2014:86 samt HD 2017:92 nämnas som vägledande 

med tanke på straffmätningen. 

37. I HD 2014:86 tillräknades svaranden brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet och brott mot 

tjänsteplikt på den grunden att han som ansvarig specialistläkare vid en psykiatrisk poliklinik 

hade läst patientuppgifterna om en person som var släkt med hans hustru och som vårdades på 

polikliniken, fastän personen ifråga inte var hans patient. Högsta domstolen ansåg att 40 

dagsböter var ett rättvist straff för de brott som tillräknades svaranden. 

38. I fallet HD 2017:92 tillräknades svaranden brott mot tjänsteplikt på den grunden att han i 

egenskap av riksåklagare såsom jävig deltagit i behandlingen av och beslutsfattandet i ett ärende 

som gällde anskaffning av utbildning. Högsta domstolen ansåg att 40 dagsböter var ett rättvist 

straff för det brott som tillräknades svaranden. 

39. Vid straffmätningen i denna sak tar Högsta domstolen i beaktande att A:s försummelse har 

varit långvarig och den har visat uppenbar likgiltighet för förbud i lag och för sjukhusets 

anvisningar. Högsta domstolen anser att ett kännbart straff på 60 dagsböter som utgångpunkt är 

ett rättvist straff för gärningen. 

40. Enligt 6 kap. 7 § 1 och 3 punkten strafflagen ska som strafflindrande omständigheter beaktas 

de andra följder som brottet har lett till för gärningsmannen samt om en anmärkningsvärt lång tid 

har förflutit sedan brottet begicks, om det straff som hade mätts ut enligt vedertagen praxis av 

dessa orsaker skulle leda till ett oskäligt eller exceptionellt skadligt slutresultat. 

41. Det förfarande som tillräknats A har börjat redan 20.2.2006 dvs. för över tretton år sedan och 

har slutat 3.3.2010 dvs. för över nio år sedan. Stämningsansökan har delgivits A först strax före 

utgången av åtalsrättens preskriptionstid. Dessutom har A sedan sommaren 2010 varit avstängd 

från tjänsteutövningen för ifrågavarande förfarande. Högsta domstolen anser att den långa tid 

som förflutit sedan brottet begicks samt avstängningen från tjänsteutövningen har förorsakat A 

sådan märkbar olägenhet att straffet ska lindras med stöd av 6 kap. 7 § 1 mom. 1 och 3 punkten 

strafflagen. 

42. På dessa grunder anser Högsta domstolen att ett rättvist straff för det brott som tillräknas A är 

40 dagsböter. 

Domslut 

Hovrättens dom ändras. 



A tillräknas 20.2.2006-8.6.2008 och 1.6.2009-3.3.2010 begånget brott mot tjänsteplikt och döms 

till ett bötesstraff om 40 dagsböter à 65 euro, dvs. sammanlagt 2 600 euro. 

I övrigt ändras inte hovrättens dom. 

Saken har avgjorts av justitieråden Juha Häyhä, Tuomo Antila, Tatu Leppänen, Mika Ilveskero 

och Juha Mäkelä. Föredragande Pia Haga. 
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§ 32 Henkilöstön hyvinvointi, raportti 

 
Henkilöstöjaosto asetti henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmän 18.9.2019. 

Johtoryhmän tehtävänä on kehittää ja koordinoida henkilöstön hyvinvointiin liittyviä 

panostuksia sairaalan strategisen tavoitteen pohjalta. Tavoitteen mukaan meillä on 

arvostettu, hyvinvoiva, innovatiivinen, vastuuntuntoinen ja tyytyväinen henkilöstö, joka 

suosittelee työpaikkaansa muille. 

 

Vasta alkutekijöissä olevaa työtä tehdään sekä pitkän että lyhyen aikavälin näkökulmasta. 

Johtoryhmä on laatinut ensimmäiset painopisteet strategisen tavoitteen pohjalta. 

Henkilöstön mielipiteitä ja ajatuksia on pohdittu 27.5.2019 pidetyssä henkilöstön omassa 

työpajassa, jossa oli 40 osallistujaa. 

 

Toimenpide, panostus tai millä tavalla jotain erityistä asiaa aletaan kehittää, vaihtelee 

sen mukaan, minkä luonteinen asia on, miten suurta osaa organisaatiosta se koskee ja 

miten paljon resursseja se vaatii. Johtoryhmän ja henkilöstön edustajien alustavissa 

keskusteluissa on käynyt vahvasti ilmi, että johtamisella on suuri ja ratkaiseva rooli 

monilla henkilöstön hyvinvoinnille tärkeillä osa-alueilla. 

 

Alla on yhteenveto johtoryhmän käsittelemistä asioista, jotka on vahvistettu sairaalan 

johtoryhmissä. 

 

Toteutetaan 2019 

- Kaikki yksiköt ovat kevään aikana laatineet viihtyvyystavoitteet.  

- Henkilöstön työpaja.  

- Työnohjaus: koulutetaan neljä uutta ohjaajaa. 

- Ennalta ehkäisevän fysioterapiatoiminnan suunnittelu aloitetaan. 

- Kesäseteli kaikille.  

- Työterveyslaitoksen hyvinvointikysely syksyllä 2019. 

- Siirtyminen kokouksettomiin perjantaihin, kokouskulttuuri. 

 

Toteutetaan 2020 tai pidemmällä aikavälillä 

- Esimiesten koulutus ja valmentajaohjelma. 

- Stressin tunteen vähentäminen (vaihtelevien työtehtävien arviointi). 

- Kehittämissuunnitelmat syksyllä toteutetun henkilöstökyselyn pohjalta.  

- Panostaminen työaikajärjestelyihin. 

- Täsmäpanostukset. 

- Ennalta ehkäisevä fysioterapiatoiminta ja organisaatiopsykologia käynnistyvät.  

- Muuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

jatkuu 

Liite § 142
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Asiasta lähemmin kokouksessa. 

 

Panostaminen henkilöstön hyvinvointiin edellyttää taloudellisten resurssien varaamista. 

Tarkkaa kustannuslaskelmaa ei ole vielä tehty. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi ja palaa 

asiaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

 __________ 
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§ 52 Henkilöstön hyvinvointi, raportti, jatkoa 

Henkilöstön työhyvinvointiin liittyvien panostusten valmistelutyö on riippuvainen 

toiminnan taloudellisista kehyksistä. Ensimmäisenä on aikomus panostaa esimiehiin, ja 

kustannusten on arvioitu olevan noin 55 000 euroa. Muita henkilöstöryhmiä koskevat 

suunnitelmat eivät ole vielä konkreettisia, mutta virkamiestasolla on alustavasti 

keskusteltu yhtä suuresta panostuksesta, joten työhyvinvointiin liittyvien panostusten 

talousarvio olisi siten yhteensä 110 000 euroa vuonna 2020. Siltä osin kuin se on 

mahdollista, voitaisiin koulutusmäärärahoja järjestellä uudelleen, sillä ne eivät yleensä 

toteudu 100-prosenttisesti. Uudet määrärahat ovat kuitenkin tarpeen. Hyvinvointiin 

tehtävät panostukset on nähtävä investointina, joka pitkällä aikavälillä lisää viihtyvyyttä, 

vähentää sairauspoissaoloja ja näkyy siinä, että henkilöstö suosittelee työpaikkaansa 

muillekin. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto tukee suunniteltuja työhyvinvointiin 

tehtäviä panostuksia ja vie asian hallitukselle jatkokäsittelyyn. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

 __________ 

 

 


