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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
 
§ 29 Försäljning av L-huset, fastighet 905-11-1002-5 
 
§ 30  Delegeringsbeslut 
 
§ 31 Päätösluettelo; Leikkaus- j anestesiaosaston potilasvalvontajärjestelmän päivitys; 

GE Healthcare Finland Oy, 330 890 € 
 
§ 32 Upptagande av kortfristig kredit 
 
§ 33 Ändring av VoV 
 
§ 34 Päätösluettelo; Cobas-laitteet VKS Pietarsaaren laboratorioon; Roche Diagnostics 

Oy, 75 000 € 
 
§ 35 Delegointipäätös 
 
§ 36 Päätösluettelo; Kirurgian poliklinikan skoopit; Olympus Finland Oy, 146 500 € 
 
§ 37 Tillsättande av ledningsgrupp/Johtoryhmän asettaminen; Vasa sjukvårds-

distrikts ledningsgrupp för social- och hälsovården/ Vaasan sairaanhoitopiirin 
sote-johtoryhmä. 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 31 GE Cardioday – järjestelmän hankinta 
 
§ 32 Höjning av lönen för semestervikariat 
 
§ 33 Respiraattorin päivityksen hankinta 
 
§ 34 Protetiikan pora-sahan hankinta 
 
§ 35 Irtaimiston myynti 
 
§ 36 Ersättning för kostnaden för inhiberat besök 
 
§ 37 Ersättning för kostnaden för bortappad sladd 
 
§ 38 Försäljning av lösöre 
 
§ 39 Irtaimiston myynti 
 
§ 40 Elatusainekeittimen hankinta 
 
§ 41 Endoeye optiikan hankinta 
 
§ 42 Beslut om personligt tillägg 1.8.2019 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
  
§ 53 Tutkimushankehakemus/Rekisteritutkimus; ”Vaasan onkologian klinikan 

immunologiset hoidot”, Antti Jekunen 
 
§ 54  Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Välittömän molemminpuolisen kaihileik-

kauksen suorittaminen yhtenä toimenpiteenä; Janne Järvenpää, VKS/ 
Turun Yliopisto 

 
§ 55  Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Neurofibromatoosi Suomessa 2”, Sirkku 

Peltonen, Turun Yliopisto 
 
§ 56 Lupa rekisteritietojen käyttöön 
 
§ 57 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
  
§ 58 Opinnäytetyön lupa-anomus; ”Otanko kausi-influenssarokotteen vai en”; Marjut 

Lehto, Itä-Suomen yliopisto 
 
§ 59 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 60 Tutkimusrahoituksen käyttäminen 
 
§ 61 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

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

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§ 63 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation 
 
§ 64 Suostumus tunnisteettoman aineiston luovutukseen, StellarQ Oy 
 
§ 65 Määräaikainen henkilökohtainen lisä ja rekrytointilisä 
 
§ 66 Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen 
 
§ 67 Lisätyökorvaus silmäklinikan lääkäreille 
 
§ 68 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
            jatkuu 
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§ 69 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation 
 
§ 70 Vakanssien siirto 
 
§ 71 Muuttoavustuksen myöntäminen 
 
§ 72 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 73 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 24 Työsuhteen purku koeaikana. 
 
§ 25 Muutos virkarekisteriin; kaksi osa-aikaista sairaanhoitajan tointa yhdistetään 
 
§ 26 Päätös henkilökohtaisesta lisästä 
 
§ 27 Päätös eräiden psykiatrian hoitohenkilöstöryhmien palkitsemista 
 
§ 28 Päätös LOVe-näyttökriteerien tekstien kääntämisestä 
 
§ 29 Muutos virkarekisteriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi 
 
§ 30 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus 
 
§ 31 Muutos virkarekisteriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi 
 
§ 32 Muutos virkarekisteriin; 100 %nen sairaanhoitajan toimi muutetaan kahdeksi 

osa-aikaiseksi toimeksi 
 
§ 33 Muutos virkarekisteriin; kaksi osa-aikaista laboratoriohoitajan tointa yhdistetään 
 
§ 34 Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen 
 
§ 35 Muutos virkarekisteriin; kaksi osa-aikaista sairaanhoitajan tointa yhdistetään 
 
§ 36 Muutos virkarekisteriin; 100 %nen osastosihteerin toimi muutetaan kahdeksi 

osa-aikaiseksi toimeksi 
 
§ 37  Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus 
 

Liite § 116 /4
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HUOM: LOPULLINEN KAUPPAKIRJA LIITTEINEEN LAADITAAN TEHDYN DUE DILIGENCE – 

TARKASTUKSEN JA SIINÄ TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA. 
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HUOM: LOPULLINEN KAUPPAKIRJA LIITTEINEEN LAADITAAN TEHDYN DUE DILIGENCE – 

TARKASTUKSEN JA SIINÄ TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA. 

 

LIITTEET 

Liite 0. Myyjien osakeomistus 

Liite 1. Eroavat Hallituksen Jäsenet 

Liite 2. Myyjien Vakuutukset 

Liite 3.1 Kauppahintalaskelma 

Liite 4. Liiketoiminnan harjoittaminen ennen Täytäntöönpa-

nopäivää 

Liite 5. Täytäntöönpanomuistio 

Liite 6. Täsmäytystilinpäätös 
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HUOM: LOPULLINEN KAUPPAKIRJA LIITTEINEEN LAADITAAN TEHDYN DUE DILIGENCE – 

TARKASTUKSEN JA SIINÄ TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA. 

TÄMÄ OSAKEKAUPPAKIRJA ("Kauppakirja") on tehty 23. päivänä syyskuuta 2019, seuraavien 

osapuolten välillä: 

(1) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, [kotikunta] 

Osoite: [osoite] 

Sähköposti: [sähköposti] 

(2) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, [kotikunta] 

Osoite: [osoite] 

Sähköposti: [sähköposti] 

 

(3) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä 

(4) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

(5) Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

(6) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

(7) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

(8) Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä 

(9) Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 

(10) Ålandas lankskapsregering 

(11) Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

(12) Loimu ry. 

(13) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

(14) Lääkäripalveluyritykset ry. 

(15) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

(16) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntahtymä 

(17) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntahtymä 

(18) Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 

(19) Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

(20) Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry. 

(21) Suomen Kuntaliitto ry. 

(22) Suomen Lääkäriliitto ry. 

(23) Suomen Punainen Risti 

(24) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

(25) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

 

(26) Cor Group Oy, y-tunnus 0779374-4, Oulu (jäljempänä ”Ostaja”) 

Osoite: Saaristonkatu 22, 90100 OULU 

Sähköposti:  marika.heikkala@coronaria.fi 

(1) - (25) jäljempänä kukin erikseen myös ”Myyjä” ja yhdessä ”Myyjät”. Myyjät ja Os-

taja jäljempänä erikseen myös ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”. 

TAUSTA 

(A) Myyjät omistavat kokonaan Labquality Oy:n (y-tunnus 0110079-1) ("Yhtiö"), 300 osa-

ketta käsittävän, osakekannan liitteen 0 mukaisesti (Myyjien omistamat Yhtiön osak-

keet jäljempänä ”Osakkeet”). 

(B) Yhtiö omistaa Labquality Koulutus Oy:n (y-tunnus 2841581-4), (”Tytäryhtiö”) 200 

osaketta käsittävän osakekannan kokonaisuudessaan. 
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HUOM: LOPULLINEN KAUPPAKIRJA LIITTEINEEN LAADITAAN TEHDYN DUE DILIGENCE – 

TARKASTUKSEN JA SIINÄ TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA. 

(C) Myyjät myyvät Osakkeet Ostajalle tässä Kauppakirjassa sovituin ehdoin ja 

edellytyksin. 

1 MÄÄRITELMÄT JA RAKENNE  

 Määritelmät 

 

Tässä Kauppakirjassa seuraavilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on alla 

määritelty merkitys, ellei Kauppakirjassa toisin nimenomaisesti mainita tai asiayhteys 

muuta edellytä. Tässä Kauppakirjassa määriteltyjä käsitteitä voidaan käyttää sekä 

Kauppakirjan kohtiin ja liitteisiin, ellei muuta nimenomaisesti todeta tai muutoin käy 

ilmi asiayhteydestä. 

 

1.1.1  "Allekirjoituspäivä" tarkoittaa päivämäärää 23.9.2019, jona tämä 

Kauppakirja allekirjoitetaan; 

1.1.2  "Eroavat Hallituksen 

Jäsenet” 

tarkoittaa Liitteessä 1 yksilöityjä Yhtiön ja 

Tytäryhtiön hallituksen jäseniä; 

1.1.3  “Kauppa” tarkoittaa tässä Kauppakirjassa tarkoitettua 

järjestelyä, jossa Myyjät myyvät Osakkeet 

Ostajalle; 

1.1.4  "Kauppahinta" on määritelty kohdassa 3.1; 

1.1.5  ”Kirjanpitoperiaatteet” tarkoittaa kirjanpitokäytäntöä, joka noudattaa 

Suomen lakia ja Suomessa hyväksyttyä hyvää 

kirjanpitotapaa.  

1.1.6  "Korvausraja” on määritelty kohdassa 8.2.1(a); 

1.1.7  "Liiketoiminta" tarkoittaa Yhtiön Allekirjoituspäivänä/ 

harjoittamaa [liiketoiminnan kuvaus]; 

1.1.8  

 

 

 

"Lähipiirisopimukset" tarkoittavat Yhtiön tai Tytäryhtiön ja joko 

Myyjän/Myyjien kanssa tai Myyjän/Myyjien 

lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa tehtyjä 

sopimuksia ja järjestelyjä. Kaikki voimassa olevat 

Lähipiirisopimukset on lueteltu Myyjien 

Vakuutusten liitteessä 5; 

1.1.9  "Myyjien Tieto" tarkoittaa Myyjien tietoa Yhtiön ja Tytäryhtiön 

asioista sekä tietoa, joka Myyjillä olisi kohtuudella 

tullut olla, ottaen huomioon heidän asemansa ja 

kokemuksensa Yhtiössä; 

1.1.10  "Myyjien Vakuutukset" tarkoittaa Liitteessä 2 määriteltyjä Myyjien 

Ostajalle antamia vakuutuksia; 
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HUOM: LOPULLINEN KAUPPAKIRJA LIITTEINEEN LAADITAAN TEHDYN DUE DILIGENCE – 

TARKASTUKSEN JA SIINÄ TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA. 

1.1.11  ”Nettokassa” on määritelty kohdassa 3.1; 

1.1.12  ”Nettokassalaskelma” on määritelty kohdassa 3.1; 

1.1.13  "Sopimukset" tarkoittavat sopimuksia, joissa Yhtiö on 

osapuolena; 

1.1.14  "Osakkeet" on määritelty kohdassa (A); 

1.1.15  "Ostajan Vakuutukset" tarkoittaa Ostajan Myyjille kohdassa 7 antamia 

vakuutuksia; 

1.1.16  "Pankkipäivä" tarkoittaa päivää (muu kuin lauantai, sunnuntai 

tai yleinen vapaapäivä), jolloin pankit ovat 

avoinna Suomessa normaalin 

pankkiliiketoiminnan hoitamiseksi; 

1.1.17  "Tavanomainen 

Liiketoiminta" 

tarkoittaa Yhtiön ja Tytäryhtiön tavanomaista 

tapaa hoitaa Liiketoimintaansa 

Täytäntöönpanopäivään asti noudattamiensa 

periaatteiden sekä hyvänliiketoimintatavan 

mukaisesti; 

1.1.18  ”Täytäntöönpanopäivä” on määritelty kohdassa 4.1. 

1.1.19   Jätetty tyhjäksi 

1.1.20  ”Välimies” on määritelty kohdassa 3.1. 

1.1.21  ”Hyväksytty Varojen 

Ulosvuoto” 

tarkoittaa: 

(i) Yhtiön normaaliin liiketoimintaan kuuluvia 

Yhtiön maksamia palkkoja, palkkioita ja 

korvauksia Yhtiön työntekijöille, toimitusjohtajalle 

ja hallituksen jäsenille tai muille Yhtiön lähipiiriin 

kuuluville ja joiden peruste kohdistuu 

Täsmäytyspäivän jälkeiseen aikaan tai mikäli 

maksujen peruste on ennen täsmäytyspäivää, 

maksu tai kulu on huomioitu 

Täsmäytystilinpäätöksessä tai 

(ii) Yhtiön Myyjille suorittamia maksuja tai kuluja, 

jotka kuuluvat Yhtiön normaaliin liiketoimintaan ja 

joiden peruste kohdistuu Täsmäytyspäivän 

jälkeiseen aikaan tai mikäli maksujen peruste on 

ennen täsmäytyspäivää, maksu tai kulu on 

huomioitu Täsmäytystilinpäätöksessä; tai 
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HUOM: LOPULLINEN KAUPPAKIRJA LIITTEINEEN LAADITAAN TEHDYN DUE DILIGENCE – 

TARKASTUKSEN JA SIINÄ TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA. 

(iii) Maksua, yhtiön varallisuus- tai 

vastuuasemaan vaikuttavaa toimenpidettä tai 

sitoumusta, johon Ostaja on antanut kirjallisen 

suostumuksen; tai 

(iv) muuta Kauppakirjassa tai kaupan 

täytäntöönpanon yhteydessä erikseen kirjallisesti 

sovittua seikkaa tai toimenpidettä, jota ei ole 

määritelty Varojen Ulosvuodoksi. 

1.1.22  ”Varojen Ulosvuoto” tarkoittaa Täsmäytyspäivän ja 

Täytäntöönpanopäivän välisenä aikana 

tapahtuneita seuraavia asioita: 

(i) Yhtiön suorittama varojenjako, joka on 

suoritettu, tai josta on päätetty ja sovittu 

suoritettavaksi Myyjälle; tai 

(ii) Yhtiön suorittama bonus, korvaus tai muu 

kompensaatio, jonka perusteena on tämän 

sopimuksen täytäntöönpano; tai 

(iii) Yhtiön suorittama maksu, joka vähentää 

Yhtiön varoja, ja joka ei kuulu tavanomaisen 

liiketoiminnan piiriin; tai 

(iv) Yhtiön tavanomaisen liiketoiminnan piiriin 

kuuluva maksu tai kulu jota ei ole sisällytetty 

Täsmäytystilinpäätökseen vaikka maksun tai 

kulun peruste kohdistuu Täsmäytystilinpäätöstä 

edeltävään aikaan.  

(v) Yhtiön suorittama Liitteen nro 4 vastainen 

toimi tai toimenpide joka vähentää Yhtiön varoja. 

edellyttäen, että edellä mainitut maksut, 

suoritukset ja päätökset eivät kuulu Hyväksytyn 

Varojen Ulosvuodon piiriin. 

1.1.23  Täsmäytyspäivä [30.6.2019] 

1.1.24  Täsmäytystilinpäätös tarkoittaa Liitteenä 6 olevaa Yhtiön laatimaa, 

hallituksen vahvistamaa ja tilintarkastettua 

välitilinpäätöstä per Täsmäytyspäivä. 
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HUOM: LOPULLINEN KAUPPAKIRJA LIITTEINEEN LAADITAAN TEHDYN DUE DILIGENCE – 

TARKASTUKSEN JA SIINÄ TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA. 

2 OSAKKEIDEN KAUPPA 

2.1 Myyjät myyvät Osakkeet Ostajalle tämän kauppakirjan ehtojen mukaisesti.  

2.2 Osakkeista on annettu osakekirjat.   

2.3 Osakkeiden rasitteista vapaa omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Myyjiltä Ostajalle 

Täytäntöönpanopäivänä alla kohdassa 3.2 Kauppahinnan maksua vastaan. 

3 KAUPPAHINTA 

3.1 Kauppahinnan määrä 

3.1.1 Kauppahinta Osakkeista on yhteensä [ *] euroa. Kauppahinta on niin sanottu Locked 

box -kauppahinta, joka perustuu Yhtiön velattomaan arvoon yhteensä 5.500.000,00 

€ (Velaton arvo). Kauppahinta on laskettu siten että Velatonta arvoa, on oikaistu Yh-

tiön nettovelalla/-kassalla per Täsmäytyspäivä. Kauppahintalaskelma on esitetty Liit-

teessä 3.1 ja laskelma perustuu Liitteen 6 Kirjanpitoperiaatteiden mukaan laadittuun 

Täsmäytystilinpäätökseen. Täsmäytystilinpäätöksessä ei huomioida varoina mahdol-

lisia saatavia, jotka perustuvat Yhtiön entisen talousjohtajan kavallukseen liittyviin 

saataviin.  Edellä mainittua kauppahintaa oikaistaan mahdollisella Ilmoitetun Varojen 

Ulosvuodon määrällä Kauppakirjan kohdan 3.3 mukaisesti kaupan täytäntöönpanon 

yhteydessä (”Kauppahinta”).  

 

3.2 Kauppahinnan maksu 

Ostaja maksaa Myyjille kauppahinnan, [xx] euroa vähennettynä mahdollisella 3.3 koh-

dan mukaisella Ilmoitetulla Varojen Ulosvuodon määrällä, Täytäntöönpanopäivänä 

heidän osakeomistuksensa suhteessa liitteen 0 mukaisesti.  

3.3 Ilmoitettu varojen ulosvuoto 

a) Mikäli Myyjät tulevat tietoiseksi ennen kaupan täytäntöönpanoa Varojen 

Ulosvuodosta, eikä kyseessä ole Hyväksytty Varojen Ulosvuoto, Myyjät ovat 

velvollisia ilmoittamaan siitä Ostajalle viimeistään kaupan täytäntöönpanossa 

(”Ilmoitettu Varojen Ulosvuoto”). Ilmoitettu Varojen Ulosvuoto vähennetään 

Kauppahinnasta euro-eurosta periaatteella. Maksusuoritus katsotaan kauppahinnan 

alennukseksi. 

b) Mikäli Ostaja havaitsee Varojen Ulosvuodon tapahtuneen, eikä kyseessä ole 

Hyväksytty Varojen Ulosvuoto eikä Ilmoitettu Varojen Ulosvuoto, joka on vähennetty 

Kauppahinnasta, on Ostaja oikeutettu vaatimaan siitä Myyjiltä korvausta euro-eurosta 

periaatteella edellyttäen, että Ostaja on ilmoittanut Varojen Ulosvuodosta Myyjille 

kirjallisesti viipymättä ja kaikissa tapauksissa viimeistään [31.6.2020]. Myyjien tulee 

maksaa Varojen Ulosvuoto Ostajalle kuuden kymmenen (60) päivän kuluessa 

Ostajan ilmoituksen vastaanottamisesta, ellei Myyjät ole asiasta eri mieltä. 

c) Mikäli osapuolet ovat Varojen Ulosvuodosta eri mieltä, eivätkä osapuolet löydä 

neuvotteluteitse ratkaisua, voivat osapuolet saattaa asian lopullisesti ratkaistavaksi 

kohdan (10.2 Riitojen ratkaisu) mukaisesti.  
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HUOM: LOPULLINEN KAUPPAKIRJA LIITTEINEEN LAADITAAN TEHDYN DUE DILIGENCE – 

TARKASTUKSEN JA SIINÄ TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA. 

4 KAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

4.1 Osapuolilla on velvollisuus toteuttaa tämän Kauppakirjan mukainen kauppa sekä 

muut oikeustoimet kaikkien seuraavien alakohdissa 4.1(a) – (e)] mainittujen Kaupan 

ennakkoehtojen (”Ennakkoehdot”) täyttymisen jälkeisenä seuraavana kalenterikuu-

kauden viimeisenä päivänä (”Täytäntöönpanopäivä”) tai muuna Osapuolten yhdessä 

sopimana päivänä, kuitenkin viimeistään  31.12.2019 edellyttäen, että Ennakkoehdot 

ovat edelleen täyttyneitä Täytäntöönpanopäivänä: 

(a) Myyjien päätökset Yhtiön osakkeiden myynnistä Ostajalle ovat saaneet 

lainvoiman; 

(b) Yhtiön ja Tytäryhtiön ja Yhtiön harjoittaman Liiketoiminnan tilassa, siihen 

liittyvässä omaisuudessa, toiminnassa, tuloksessa tai tulevaisuudennäky-

missä ei ole tapahtunut mitään sellaista Liiketoiminnan oikeudelliseen tai 

taloudelliseen asemaan liittyvää olennaista ja haitallista muutosta tämän 

Kauppakirjan allekirjoittamisen ja Täytäntöönpanopäivän välillä, jolla voisi 

olla vaikutusta Ostajan arvioon Liiketoiminnan arvosta luukuunottamatta 

mahdollisia haitallisia muutoksia, jotka ovat lähtöisin toimialan liiketoimin-

taympäristössä, yleisessä taloudessa tai poliittisessa toimintaympäristössä 

tapahtuvista muutoksista (ml. lakkojen, lainsäädännön tai kauppapoliittis-

ten toimien vaikutukset jne.); 

(c) Myyjien ja Ostajan vakuutukset ovat Täytäntöönpanopäivänä edelleen 

paikkansapitävät; 

(d) Yhtiö on realisoinut sijoitusomaisuutensa sekä jakanut varat osakeyhtiölain 

sallimissa rajoissa; 

(e) Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys r.y:n osakekirjat on kuoletettu Täytän-

töönpanohetkellä 

 

4.2 Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan siihen, että yllä kohdassa mainitut Ennak-

koehdot täyttyvät mahdollisimman pian tämän Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen 

ja säilyvät täyttyneinä Täytäntöönpanopäivään saakka.  

4.3 Osapuoli, jonka eduksi Täytäntöönpanon Ennakkoehdosta on sovittu, voi luopua ko-

konaan tai osittain mistä tahansa Ennakkoehdosta. Mikäli jokin 4.1 kohdan ehdoista 

ei ole toteutunut tai siitä ei ole luovuttu viimeistään [31.12.2019], päättyy tämän Sopi-

muksen voimassaolo välittömästi. Kummallakaan sopijapuolella ole oikeutta esittää 

toiselle sopijapuolelle vaatimuksia sopimuksen päättyessä tämän kohdan mukaisesti 

pois lukien tilanne, jossa tämän sopimuksen päättyminen johtuu sopijapuolen tahalli-

sesta sopimusrikkomuksesta. Kohdat 9.1, 10 ja 11.8 pysyvät voimassa ja sitovat Osa-

puolia tämän Kauppakirjan päättymisestä huolimatta. 
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4.4 Liiketoiminnan harjoittaminen ennen Täytäntöönpanopäivää 

4.1.1 Yhtiö sitoutuu tämän Kauppakirjan allekirjoituspäivän ja Täytäntöönpanopäivän väli-

senä aikana harjoittamaan Liiketoimintaa ainoastaan normaalin ja vakiintuneen liike-

toiminnan mukaisesti. Normaalilla ja vakiintuneella liiketoiminnalla tarkoitetaan, että 

Yhtiön tulee toimia liitteessä 4 esitetyn mukaisesti. 

 

4.5 Kaupan täytäntöönpano 

4.1.2 Edellyttäen, että Ennakkoehdot ovat täyttyneet, tämän Kauppakirjan mukaisen Kau-

pan täytäntöönpano (”Täytäntöönpano”) tapahtuu Osapuolten sopimissa tiloissa Täy-

täntöönpanopäivänä. Täytäntöönpanossa Osapuolet suorittavat seuraavat toimenpi-

teet: 

(a) Ostaja maksaa Myyjille Kauppahinnan osan siten kuin asiasta on kohdassa 

3.2 tarkemmin määrätty ja Osakkeiden rasitteista vapaa omistus- ja hallin-

taoikeus siirtyvät Myyjiltä Ostajalle; 

(b) Myyjät vahvistavat, ettei heillä ole mitään tavanomaisesta liiketoiminnasta 

poikkeavia saatavia Yhtiöltä; 

(c) Myyjät vakuuttavat, että Yhtiö on harjoittanut sopimuksen 

allekirjoituspäivästä Täytäntöönpanopäivään saakka Tavanomaista 

liiketoimintaa; 

(d) Myyjät vahvistavat, että kohdan 4.1.1(a)-(e) mukaiset Ennakkoehdot ovat 

täyttyneet; 

(e) Myyjät luovuttavat kaikkia Yhtiön osakkeita koskevat osakekirjat asianmu-

kaisin siirtomerkinnöin Ostajalle; 

(f) Osapuolet allekirjoittavat Kaupan täytäntöönpanomuistion olennaisilta osin 

liitteenä 5 olevassa muodossa.  

5 KAUPPAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 

 Yhtiöön ja Liiketoimintaan liittyvät asiakirjat 

Välittömästi Täytäntöönpanon jälkeen Osapuolet suorittavat seuraavat toimenpiteet: 

(a) Ostaja huolehtii, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous järjestetään, jossa 

päätetään uusien hallituksen jäsenten valinnasta Eroavien Hallituksen 

Jäsenten tilalle; 
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(b) Ostaja laatii pöytäkirjan edellä mainituista päätöksistä mukaan lukien muut 

mahdolliset täydentävät asiakirjat ja huolehtii, että uudet hallituksen 

jäsenet, uusi toimitusjohtaja sekä muut Yhtiön ja Ostajan Kauppaan liittyvät 

rekisteröitävät päätökset rekisteröidään Kaupparekisteriin viivytyksettä; ja 

(c) Osapuolet suorittavat kaikki muut tässä Kauppakirjassa edellytetyt 

tarvittavat toimenpiteet ja maksut ja toimittavat toisilleen muut tämän 

Kauppakirjan edellyttämät asiakirjat. 

 Myötävaikuttaminen 

Osapuolet tekevät parhaansa, jotta Kaupan toteuttamisen kannalta tarvittavat toimen-

piteet ja luovutukset toteutetaan ajallaan ja asianmukaisesti. 

6 MYYJIEN VAKUUTUKSET 

Myyjät vakuuttavat Ostajalle, että Myyjien liitteen 2 mukaiset vakuutukset ovat oikeita 

ja paikkansapitäviä Allekirjoituspäivänä liitteessä 2 esitetyn mukaisesti. 

Myyjät vahvistavat vakuutusten voimassaolon tai sen, miten Vakuutusten voimassa-

olo poikkeaa Allekirjoittamispäivänä annetuista vakuutuksista Täytäntöönpanopäi-

vänä. 

Kaikki Yhtiötä koskevat asiakirjat ja tiedot, jotka Myyjät ovat toimittaneet Ostajalle tai 

sen edustajille tai neuvonantajille ennen tämän Sopimuksen allekirjoitusta kirjallisesti, 

mukaan lukien Due Diligence Aineisto, ovat oikeita ja totuudenmukaisia ja jollei tässä 

Kauppakirjassa toisin ole ilmoitettu, ajantasaisia, eivätkä ne ole olleet harhaanjohta-

via. Myyjät eivät kuitenkaan annan mitään vakuutuksia asiakirjoihin ja/tai tietoihin si-

sältyvistä ennusteista, laskelmista tai mallinnuksista tai suunnitelmien toteutuskelpoi-

suudesta. Myyjät eivät ole jättäneet toimittamatta mitään sellaista tietoa, jolla on olen-

nainen merkitys Yhtiön toiminnan tai Osakkeiden arvon kannalta      

7 OSTAJAN VAKUUTUKSET 

Ostaja vakuuttaa Myyjille Allekirjoituspäivänä, että Ostaja on asianmukaisesti perus-

tettu ja rekisteröitynyt lain vaatimalla tavalla sekä hyväksynyt tämän Kauppakirjan ja 

Ostajalla on laillinen oikeus ja toimivalta allekirjoittaa tämä Kauppakirja eikä tämän 

Kauppakirjan allekirjoittaminen aiheuta minkään lain, päätöksen, määräyksen, yhtiö-

järjestyksen tai vastaavan rikkomista. 

Ostaja on suorittanut Yhtiöstä haluamallaan tavalla oikeudellisen ja taloudellisen Due 

Diligence -tarkastuksen. Due Diligence -tarkastuksen yhteydessä Ostajalla on ollut 

tilaisuus tutustua kaikkeen Myyjien tätä tarkoitusta varten kokoamaan aineistoon ja 

tilaisuus esittää tarpeelliseksi katsomansa kysymykset ja lisätietopyynnöt, joihin Os-

taja on saanut pyytämänsä vastaukset ja tiedot. Ostajalla on ollut lisäksi mahdollisuus 

haluamallaan tavalla keskustella Yhtiön johdon kanssa. Ostajalla ei ole tiedossa, että 

Myyjät rikkoisivat antamiaan vakuutuksia miltään osin lukuun ottamatta seikkoja, jotka 

on mainittu erityisissä vastuusitoumuksissa kohdassa. 
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8 KORVAUSVELVOLLISUUS 

 Myyjien vastuu 

8.1.1 Mikäli Yhtiössä ilmenee seikkoja, jotka poikkeavat Myyjien tässä Kauppakirjassa an-

tamista vakuutuksista, Myyjillä on ensisijaisesti oikeus korjata kyseiset seikat, mikäli 

seikat ovat korjattavissa, kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa Ostajan ilmoituk-

sesta.   

8.1.2 Mikäli Myyjät eivät noudata tämän Kauppakirjan ehtoja tai Yhtiössä ilmenee seikkoja, 

jotka poikkeavat Myyjien tässä Kauppakirjassa antamista vakuutuksista ja siitä aiheu-

tuu välitöntä, kohtuullisesti ennalta nähtävissä ollutta menetystä, vahinkoa tai kustan-

nusta (Vahinko) Ostajalle tai Yhtiölle, Myyjät ovat velvollisia, kohdissa 8.2 ja 8.3 huo-

mioon ottaen, korvaamaan aiheutuneen Vahingon Ostajalle tai tämän vaatimuksesta 

Yhtiölle.  Myyjien vastuu ei ole yhteisvastuullista vaan kukin Myyjä vastaa kaupasta 

siinä suhteessa kuin kukin Myyjä saa Kauppahintaa. Myyjien vahingonkorvausvelvol-

lisuus toteutetaan Kauppahinnan alennuksena.   

8.1.3 Myyjien suorittaessa Ostajalle korvausta vahingosta, Myyjille tulee siirtää kaikki mah-

dolliset takautumisvaateet kolmansia kohtaan korvatun Vahingon osalta. 

8.1.4 Ostajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa tätä sopimusta Myyjän vakuutusten rikko-

misen perusteella.  

 Vastuunrajoitukset 

8.2.1 Myyjien vastuu Myyjien Vakuutuksien rikkomisesta on rajoitettu seuraavasti: 

(a) Myyjät vastaavat Vahingosta vain siltä osin kuin se yksittäisen vahinkota-

pahtuman osalta ylittää 10.000 euroa ja Vahinkojen yhteismäärä ylittää 

150.000 euroa. (”Korvausraja”). Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli 

korvausraja ylittyy, lasketaan vahingonkorvaus perustuen vain korvausra-

jan ylittävään osaan;  

 

(b) Myyjien korvausvelvollisuus on kaikkien Kauppakirjan perusteella 

esitettyjen korvausvaatimusten (poislukien mahdolliset sopimussakot) 

Vahinkojen osalta kunkin Myyjän osalta enintään myyjän  saama 

kauppahinta; 

 

(c) Myyjien tähän Kauppakirjaan perustuva korvausvastuu on erillistä, ei 

yhteisvastuullista. Vakuutusten rikkomisen osalta vastuu on enintään 20 % 

Myyjän saamasta kauppahinnasta. Kuitenkin vakuutusten 1.1 ja 1.2 osalta 

vastuuta ei ole rajoitettu lainkaan.  
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Myyjät eivät vastaa Vahingosta siltä osin kuin: 

(d) Vahinko johtuu muutoksesta lainsäädännössä Sopimuksen 

allekirjoituspäivän jälkeen tai tällaisen lainsäädäntömuutoksen takautuvaan 

soveltamiseen; 

(e) Ostaja ei ole pyrkinyt Myyjien edut huomioiden rajoittamaan Vahingon 

määrää; 

(f) Vahinko johtuu Ostajan tai Yhtiön toiminnasta (tai toimimattomuudesta) 

Täytäntöönpanopäivän jälkeen;  

(g) Ostajalla ei ole oikeutta vedota Myyjän rikkomuksena seikkaan, kun 

poikkeava tieto, olosuhde tai seikka käy ilmi tarkastuksen yhteydessä 

Ostajalle luovutetusta aineistosta (”Due Diligence Aineisto”) siten, että 

ostajan olisi se tullut havaita tai ymmärtää edellyttäen, että havaitseminen 

ei edellytä johtopäätösten tekemistä toisiinsa liittymättömistä 

dokumenteista tai dokumenttien osista;    

(h) Sikäli kuin Vahinko on tai olisi vähennettävissä verotuksessa 

lopputulokseltaan vastaavan määräisenä, ei Ostaja voi vaatia Myyjiltä 

korvausta Vahingosta verohyötyä vastaavalta osalta; tai 

(i) Siitä saadaan korvaus vakuutuksesta tai kolmannelta osapuolelta; 

(j) Myyjillä on velvollisuus korvata ainoastaan Ostajan todellinen Vahinko;  

(k) Myyjillä ei ole velvollisuutta korvata välillisiä vahinkoja;  

(l) Ostajalla ei ole oikeutta esittää korvausvaatimusta Vahingosta tai jos 

Ostaja on laiminlyönyt esittää vaatimuksen Vahingosta Myyjille kirjallisesti 

ja yksilöitynä siltä osin kuin se on mahdollista kuudenkymmenen (60) 

päivän kuluessa siitä, kun Ostaja tuli tietoiseksi vaatimuksen perusteesta 

ja joka tapauksessa viimeistään 18 kuukauden kuluessa 

Täytäntöönpanopäivästä lukien lukuun ottamatta vaatimusta, joka koskee 

seuraavaa Myyjien Vakuutusta: 

(i) Liitteen 2 kohdan 1.15 (Veroja koskeva vastuu) Yhtiön verotusta 

koskevaa Myyjien Vakuutusta, jota koskevat Vaatimukset voidaan 

esittää viimeistään kaksi (2) kuukautta siitä, kun viranomainen on 

esittänyt Vahingon perusteena olevan vaatimuksen. Selvyyden 

vuoksi todetaan, että Myyjillä on oikeus osallistua haluamansa asi-

antuntijan tai edustajan avulla, Yhtiön mahdolliseen Täytäntöönpa-

nopäivän jälkeiseen verotarkastukseen. 

8.2.2 Vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, jossa korvausvelvollisuus tai 

vakuutusten rikkominen perustuu Myyjän tai Myyjien tahallisuuteen tai törkeään huo-

limattomuuteen. 
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8.3 Erityiset vastuusitoumukset 

Myyjät sitoutuvat korvaamaan Ostajalle tai Yhtiölle aiheutuneet Vahingot (mukaan lu-

kien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut) johtuen seuraavista seikoista: 

(a) Myyjien valtuutusta koskeva vakuutus 1.1 ja Osakkeita koskeva vakuutus 

1.2; 

(b) Mikäli [tekstiä poistettu] kavallukseen liittyvistä siviili- tai rikosasioista tai 

muista seikoista koituu yhtiölle vahinkoa joka ilmenee Täsmäytystilinpää-

töksen laatimisen jälkeen; 

(c) [voi täydentyä dd-tarkastuksen edistymisen ja analysoinnin myötä] 

 

Tällöin ei sovelleta kohdan 8.2 mukaisia vastuunrajoituksia. 

 

9 KILPAILUKIELTO JA REKRYTOINTIKIELTO 

 Kilpailukielto 

9.1.1 Kilpailukiellon alaista toimintaa on sertifiointiliiketoiminta sekä EQAS-liiketoimintaa 

Kauppakirjan allekirjoituspäivänä. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei kilpailukielto 

koske myyjän omalle organisaatiolleen tuottamia palveluita eikä koulutusliiketoimin-

taa. Kilpailukiellon alaista toimintaa ei myöskään ole sellainen Myyjän Kauppakirjan 

allekirjoitushetkellä harjoittama toiminta, jonka laajuus ei oleellisesti poikkea tämän 

sopimuksen allekirjoitushetkellä vallitsevasta toiminnan laajuudesta (esim. yhdistys-

ten työryhmien työskentely tai osallistuminen kansainvälisten työryhmien toimintaan).      

9.1.2 Kilpailukielto ei koske myyjinä olevia Suomen Kuntaliitto ry:tä, kuntayhtymiä tai niiden 

omistamia tytäryhteisöjä. 

9.1.3 Muut myyjät sitoutuvat itse ja suoraan tai epäsuorasti omistamansa yhtiön kautta ole-

maan 24 (kahdenkymmenneljän) kuukauden ajan Täytäntöönpanopäivästä harjoitta-

matta suoraan tai epäsuorasti toimintaa, joka välittömästi ja yksinomaan kilpailisi Yh-

tiön Täytäntöönpanopäivänä harjoittaman Liiketoiminnan kanssa.  

9.1.4 Myyjät sitoutuvat muutoinkin olemaan aktiivisesti osallistumatta, omistamatta osak-

keita tai osuuksia (pois lukien pörssiosakkeet, jotka vastaavat enintään 10 % kyseisen 

yhtiön osakkeista tai äänistä) tai toimimatta edustajana tai neuvonantajana tai kon-

sulttina sellaisessa yhtiössä tai sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, 

joka harjoittaa tai on aikeissa harjoittaa Yhtiön Täytäntöönpanopäivänä harjoittaman 
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Liiketoiminnan kanssa tässä sopimuksessa määriteltyä kilpailukiellon alaista toimin-

taa (kilpailevaa toimintaa).  

9.1.5 Siinä tapauksessa, että Myyjä rikkoo kohtien 9.1.3 ja 9.1.4 kilpailukieltoa eikä rikko-

musta ole tehokkaasti ja pysyvästi korjattu (sikäli kun rikkomus on korjattavissa) 90 

päivän kuluessa siitä, kun Myyjille kirjallisesti ilmoitettiin rikkomuksesta, sitoutuu vel-

vollisuutensa rikkonut Myyjä maksamaan Ostajalle vaadittaessa sopimussakkona, 

joka määrältään vastaa 20 % tämän Myyjän saamasta lopullisesta Kauppahinnasta 

rikkomukselta. Myyjällä on myös mahdollisuus kysyä Ostajalta kirjallisesti, rikkooko 

määrätty toiminta kilpailukieltoa. Ostajalla on neljä viikkoa aikaa vastata kirjallisesti ja 

mikäli Ostaja ei anna vastausta mainitussa ajassa, kysytyn toiminnan katsotaan ole-

van sallittua. Myyjä on velvollinen korvaamaan myös Ostajalle aiheutuneen vahingon, 

mikäli sen määrä on suurempi kuin sopimussakko. 

9.1.1 Selvyyden vuoksi todetaan, että kukin Myyjä vastaa kilpailukiellosta oman toimintansa 

osalta. 

9.1.2 Selvyydeksi todetaan, että tämän sopimuksen kilpailukielto ei rajoita myyjäorganisaa-

tioissa toimivia henkilöitä (ml. työntekijät, jäsenet jne.) osallistumasta Yhtiön tai Tytär-

yhtiön Liiketoiminnan kanssakilpailevien yritysten (muut kuin Myyjät) toimintaan kon-

sulttina, osa-aikaisena työntekijänä, asiantuntijana tai muussa vastaavassa roolissa 

ellei Yhtiön ja mainittujen tahojen sopimuksista muuta johdu.  

 Rekrytointikielto 

9.2.1 Lisäksi kukin Myyjä sitoutuu olemaan kahden (2) vuoden ajan Täytäntöönpanopäi-

västä lukien aktiivisesti ja kohdennetusti rekrytoimasta henkilöä, joka on Yhtiön pal-

veluksessa. Aktiivisena rekrytointina ja tämän sopimuskohdan rikkomisena ei pidetä 

työnhakuilmoituksiin vastaamista tai muuta rekrytointia, joissa Myyjä ei ole toiminut 

aloitteentekijänä.  

10 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU 

 Sovellettava laki 

Tähän Kauppakirjaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien kauppalain (355/1987, 

muutoksineen) säännökset.  

 Riitojen ratkaisu 

10.2.1 Tästä Kauppakirjasta aiheutuvat vaatimukset tai erimielisyydet tai sen rikkomisesta, 

pätemättömyydestä tai irtisanomisesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyri-

tään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten yhdessä neuvottelemalla. Mikäli vaati-

muksista/erimielisyyksistä ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yhden (1) väli-

miehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen 

mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä ja välimiesmenettelyn kieli on 

suomi.  
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10.2.2 Riippumatta siitä mitä kohdassa 10.2.1 on sovittu, kumpikin Osapuoli voi minkä 

tahansa oikeudellisen menettelyn aikana tai ennen sitä, hakea toimivaltaiselta 

tuomioistuimelta turvaamistoimea tai muuta vastaavaa väliaikaista kieltotuomiota, 

milloin tällainen on tarpeen Osapuolen etujen turvaamiseksi kyseisessä vireillä 

olevassa menettelyssä. 

11 MUUT EHDOT 

11.1 Eroavat Hallituksen Jäsenet 

Ostaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että Täytäntöönpanopäivän jälkeen 

järjestettävässä Yhtiön seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa Eroaville 

Hallituksen Jäsenille ja toimitusjohtajalle, jotka ovat eronneet tehtävästään 

Täytäntöönpanopäivänä tai sitä ennen, tullaan myöntämään vastuuvapaus, jos Yhtiön 

tilintarkastaja ei sitä perustellusti vastusta. 

11.2 Varainsiirtovero 

Ostaja vastaa Osakkeista maksettavan varainsiirtoveron suorittamisesta. 

 Muutokset 

Kaikki muutokset tähän Kauppakirjaan on tehtävä kirjallisesti, eivätkä muutokset tule 

voimaan ennen kuin Osapuolet tai heidän asianmukaisesti valtuuttamansa edustajat 

ovat ne allekirjoittaneet. 

 Myötävaikutus kaupan täytäntöönpanon jälkeen 

Myyjät sitoutuvat kohtuullisessa määrin, ja huomioiden Myyien omat kohtuulliset in-

tressit, myötävaikuttamaan Yhtiön liiketoimintaan antamalla Ostajalle liiketoiminnan 

harjoittamisessa tarvittavia tietoja myös Täytäntöönpanopäivän jälkeen 30.6.2020 

asti. 

Myyjät sitoutuvat olemaan suosittelematta tai muutoin myötävaikuttamatta siihen, että 

myyjäorganisaatioissa toimivat henkilöit (ml. työntekijät, jäsenet jne.) eivät tuottaisi 

palveluja Yhtiölle kaupan täytäntöönpanon jälkeen.  

 Kauppakirjan siirtäminen 

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

toisen Osapuolen etukäteistä, kirjallista suostumusta. Tämä ehto ei rajoita Ostajan 

oikeutta siirtää tämä Kauppakirja oikeuksineen ja velvollisuuksineen Ostajan kanssa 

samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. 

 Kulut ja kustannukset 

Ellei tässä Kauppakirjassa toisin erikseen sovita, Osapuolet vastaavat itse kuluistaan 

ja kustannuksistaan, jotka aiheutuvat kauppaa edeltävästä DD-tarkastuksesta tai 

tämän Kauppakirjan (ja muiden tämän Kauppakirjan johdosta tai yhteydessä 

laadittavien asiakirjojen) neuvottelusta, valmistelusta ja toteuttamisesta. 
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 Koko sopimus 

Tämä Kauppakirja (ja muut tämän Kauppakirjan johdosta tai yhteydessä laadittavat 

asiakirjat) sisältää Osapuolten välisen koko sopimuksen ja yhteisymmärryksen 

Kauppakirjan mukaisesta järjestelystä ja syrjäyttää kaikki aikaisemmat Osapuolten 

väliset sopimukset, neuvottelut, ja yhteisymmärrykset tähän asiaan liittyen riippumatta 

siitä, ovatko ne olleet kirjallisessa muodossa. 

 

 Ilmoitukset 

11.8.1 Tämän Kauppakirjan mukaiset ilmoitukset on toimitettava: 

 

Henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, kirjeellä tai sähköpostitse joko Osapuolten 

kauppakirjan sivulla 4 ilmeneviin osoitteisiin tai tämän sopimuksen kohdan 11.10 

mukaiselle valtuutetulle 

11.8.2 Ellei aikaisempaa vastaanottohetkeä voida näyttää toteen, kohdassa 11.8.1 

tarkoitetun ilmoituksen tai muun tiedonannon katsotaan tapahtuneen: 

(a) kun ilmoitus on toimitettu, jos se on toimitettu henkilökohtaisesti; tai 

(b) seitsemäntenä (7) Pankkipäivänä lähettämisestä, jos se on toimitettu 

kirjeenä saantitodistusta vastaan tai lähetyshetkellä, jos se on toimitettu 

sähköpostilla. 

11.8.3 Osapuolen tulee viipymättä ilmoittaa toiselle Osapuolelle muutoksista sivulla 4 

ilmoitettuihin yhteystietoihin. Kyseisessä ilmoituksessa on mainittava päivä, jolloin 

kyseiset muutokset tulevat voimaan. 

 Erilliset ehdot 

Mikäli jokin tämän Kauppakirjan ehto katsotaan pätemättömäksi tai 

täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta minkään muun ehdon pätevyyteen tai 

täytäntöönpanokelpoisuuteen. Osapuolten tulee kuitenkin hyvässä hengessä 

neuvotellen yrittää korvata ehdot, jotka on katsottu pätemättömäksi tai 

täytäntöönpanokelvottomaksi. Mikäli Osapuolet eivät kykene sopimaan tämän 

Kauppakirjan ehdon korvaamisesta, se ei vaikuta tämän Kauppakirjan jäljellä olevien 

ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. 

 Myyjien edustaja 

Kukin Myyjä valtuuttaa tämän Kauppakirjan allekirjoituksin Neuvoa Advisors Oy:n (Y- 

2682664-4) vastaanottamaan kaikki tähän Kauppakirjaan liittyvät tiedoksiannot ja vä-

littämään puolestaan kaikki tähän Kauppakirjaan liittyvät ilmoitukset Ostajalle. 

 

––––––––––––––––––– 

allekirjoitukset seuraavalla sivulla 
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Osapuolet tai heidän asianmukaisesti valtuuttamat edustajansa ovat yllä mainittuna 

päivänä allekirjoittaneet tämän Kauppakirjan kahtenakymmenenäkuutena (26) 

alkuperäisenä kappaleena, yksi (1) kullekin Osapuolelle. 

 

 

______________________  ______________________ 

[MYYJÄ1]   [MYYJÄ2]  

 

 

 

COR GROUP OY 

 

 

______________________ 

[nimi] 

[asema] 
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LABQUALITY OY:N OSAKKEIDEN KAUPPA 23.9.2019 

Liite 2: MYYJIEN VAKUUTUKSET 

Myyjät vakuuttavat Ostajalle, että tässä kohdassa luetellut asiat ovat tämän Kauppakirjan 
Allekirjoituspäivänä oleellisin osin paikkansapitäviä ja totuudenmukaisia lukuun ottamatta 
vakuutuksia, joiden tulee olla tai on tarkoitettu olevan voimassa tai paikkansapitäviä 
ainoastaan määrättynä ajanhetkenä tai koskien määrättyä ajanjaksoa. Tässä liitteessä 
termillä ”Yhtiö” tarkoitetaan Labquality Oy:n lisäksi Labquality Koulutus Oy:tä, mikäli 
asiayhteydestä ei käy toisin ilmi. Myyjien vakuutukset eivät ole voimassa koskien 2017 
edeltävää aikaa, ellei voimassaolosta ole muuta erikseen todettu.  

1.1 Myyjien valtuutus 

(a) Kukin Myyjä omistaa hänen omistamikseen merkityt Osakkeet vapaana 
panttauksista ja muista rasitteista. Kullakin Myyjällä on oikeus myydä 
omistamansa Osakkeet siten, että Osakkeiden omistusoikeuden 
siirryttyä Ostaja saa omistukseensa ja hallintaansa kaikki Osakkeisiin 
liittyvät varallisuuspitoiset oikeudet ja hallinnoimisoikeudet. Tämä 
Kauppakirja sitoo Myyjää ja se on Myyjää vastaan 
täytäntöönpanokelpoinen ehtojensa mukaisesti. 

(b) Myyjien tähän Kauppakirjaan perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei 
edellytä Myyjien tai Yhtiön osalta viranomaisen tai muun tahon lupaa, 
hyväksyntää tai muuta toimenpidettä tai kolmannen osapuolen 
suostumusta.  

1.2 Osakkeet 

(a) Labquality Oy:llä on yhteensä 300 osaketta, joista on allekirjoitushetkellä 
annettu osakekirjat.  Myyjät omistavat Yhtiön koko osakekannan liitteen 
1.2(a) mukaisesti.  

(b) Labquality Oy:n osakepääoma on Kauppakirjan Allekirjoituspäivänä 
180.000,00 euroa. 

(c) Labquality Oy:n tytäryhtiöllä Labquality Koulutus Oy:llä 200 osaketta, 
joista ei ole annettu osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia. Labquality Oy 
omistaa Labquality Koulutus Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. 

(d) Labquality Koulutus Oy:n osakepääoma on Kauppakirjan 
Allekirjoituspäivänä 2.500,00 euroa. 

(e) Labquality Oy:n tai Labquality Koulutus Oy:n osakkeisiin ei kohdistu 
mitään lunastusoikeuksia, rasituksia, kolmansien oikeuksia tai muita 
esinevakuusoikeudellisia rajoituksia.  

(f) Yhtiö ei ole laskenut liikkeelle tai tehnyt päätöstä optio-oikeuksien, 
muiden erityisten oikeuksien tai muiden sellaisten instrumenttien, jotka 
voitaisiin muuttaa Yhtiön osakkeiksi, liikkeelle laskemisesta. 

(g) Yhtiöllä ei ole mitään suoraa tai välillistä omistusta missään yhtiössä, 
avoimessa tai kommandiittiyhtiössä tai muussa oikeushenkilöissä eikä 
sillä ole sivuliikkeitä lukuun ottamatta Labquality Koulutus Oy:tä. 

Liite § 122 /2
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(h) Labquality Koulutus Oy:llä ei ole suoraa tai välillistä omistusta missään 

osakeyhtiössä, avoimessa tai kommandiittiyhtiössä tai muussa 
oikeushenkilössä eikä sillä ole sivuliikkeitä. 

 

1.3 Yhtiöoikeudelliset asiat (ei rajattu ajallisesti) 

(a) Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat sovellettavan lain tai 
viranomaismääräysten mukaisia ja ne sisältävät totuudenmukaisen 
luettelon niistä seikoista, joita ne koskevat, eikä ilmoitusta tai väitettä 
niiden paikkansapitämättömyydestä tai vaatimusta niiden korjaamisesta 
ole tehty Yhtiölle tai yhdellekään Myyjistä. Selvyydeksi todetaan, että 
SKKY:n osakirja on kadonnutt ja ko. osakekirjan osalta on käynnistetty 
asiakirjan kuoletusprosessi. 

(b) Yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjat ja yhtiökokousten pöytäkirjat on 
laadittu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja kaikki sovellettavan 
lainsäädännön edellyttämät päätökset on asianmukaisesti kirjattu 
pöytäkirjoihin. 

(c) Yhtiö on esittänyt Ostajalle kaikki sen pyytämät Yhtiön hallituksen 
kokouspöytäkirjat sekä yhtiökokousten pöytäkirjat. Kaikki pöytäkirjat 
ovat Yhtiön hallussa. 

1.4 Tilinpäätökset ja kirjanpito / Taloudelliset tiedot (ei rajattu ajallisesti) 

(a) Yhtiön kirjanpito on hoidettu sovellettavan kirjanpitolainsäädännön ja 
hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja se on ajan tasalla. Yhtiön 
kirjanpitoperiaatteet ja tilinpäätösperiaatteet eivät ole oleellisesti 
muuttuneet Yhtiön kahden (2) viimeisen tilikauden aikana, lukuun 
ottamatta mahdollisista lainsäännöksistä johtuvia muutoksia, eikä 
Yhtiön tilinpäätöksiin ole sisällytetty epätavallisia kirjauksia tai eriä, jotka 
tekisivät Yhtiön tuloksen kyseisessä tilinpäätöksessä epätavallisen 
korkeaksi tai matalaksi. Poiketen edellisestä, Yhtiö on muuttanut 
sijoitusomaisuutta koskevia kirjanpitoperiaatteita (Taaleri-sijoitukset) 

(b) Yhtiön tilinpäätökset 2017, 2018 ja Täsmäytystilinpäätös ovat 
kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti oikein laadittuja ja ne 
antavat olennaisesti oikean kuvan ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, varallisuudesta ja vastuista.  

(c) Yhtiöllä ei ole tilinpäätöksestä 31.12.2018 (”Tilinpäätös”) ilmenevien 
korollisten velkojen lisäksi muita korollisia velkoja muutoin kuin velkoja, 
jotka ovat syntyneet tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä tai 
Kauppakirjan tarkoittaman varojenjaon toteuttamiseksi Ostajan 
hyväksymällä tavalla;.  

(d) Osakkailla ei ole saatavia Yhtiöltä lukuun ottamatta tavanomaisen 
liiketoiminnan yhteydessä syntyneitä saatavia. 
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1.5 Liiketoiminta  Tilinpäätöksen per 31.12.2018 (”Tilinpäätös”) jälkeen Kauppakirjan 
Allekirjoituspäivään saakka 

(a) Yhtiö ei ole Tilinpäätöksenpäätöksen käsittämän ajanjakson jälkeen 
Kauppakirjan Allekirjoituspäivään päättyvänä ajanjaksona poikennut 
siihen asti noudattamistaan menettelytavoista ja toimintamalleista tai 
suorittanut toimia, jotka olisivat muutoin ristiriidassa aiemmin 
vakiintuneen hyvän liiketoimintakäytännön kanssa (jäljempänä 
"Tavanomainen liiketoiminta"). 

(b) Kukin Myyjä vakuuttaa erityisesti, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden 
jälkeen Kauppakirjan Allekirjoituspäivään mennessä:  

(i) Yhtiö ei ole päättänyt ryhtyä tai ryhtynyt toimenpiteisiin 
osakepääoman tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 
korottamiseksi tai alentamiseksi tai osakkeiden, optio-oikeuksien 
tai muihin osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien antamiseksi, 
hankkimiseksi tai lunastamiseksi; 

(ii) Yhtiö ei ole myynyt, vaihtanut tai muutoin luovuttanut sen 
omaisuutta tai antanut sen omaisuuteen käyttöoikeutta paitsi 
normaalein markkinaehdoin Yhtiön tavanomaisen liiketoiminnan 
puitteissa. Selvyydeksi todetaan, että Yhtiön sijoitus-
/rahoitusomaisuuden realisointeja ei tulkita tämän vakuutuksen 
rikkomiseksi; 

(iii) Yhtiö ei ole tehnyt mitään liiketoimintaan kuulumatonta uutta 
olennaista investointia tai muuta investointia (tai sitoumusta sen 
tekemiseksi), jonka kokonaismäärä ylittäisi 10.000,00 euroa; 

(iv) Yhtiö ei ole muuttanut kirjanpitokäytäntöjään; 

(v) Yhtiö ei ole ottanut tai antanut lainaa tai sitoutunut takaukseen tai 
antanut muuta vakuutta, jonka määrä ylittää 10.000,00 euroa 
lukuun ottamatta lainaa, takausta tai vakuutta, jotka ovat syntyneet 
tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa tai Kauppakirjan 
tarkoittaman varojenjaon toteuttamiseksi Ostajan hyväksymällä 
tavalla; 

(vi) Yhtiö ei ole muuttanut työntekijöiden työ- tai palkkaehtoja muutoin 
kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvien normaalien 
korotuksien ja muutoksien osalta; 

(vii) Tämän Kauppakirjan mukaiseen järjestelyyn liittyviä kuluja 
(mukaan lukien bonukset ja muut palkkiot) ei ole kohdennettu 
Yhtiölle tai niitä ole maksettu Yhtiön toimesta. Myyjien 
vakuutuksien rikkomiseksi ei kuitenkaan katsota  kuluja, jotka ovat 
aiheutuneen (i) työ- tai toimisuhteessa olevien henkilöiden 
osallistumisesta Kaupan valmisteluun työkuvansa johdostatai (ii) 
liittyy due diligence -tarkastuksessa havaittujen puutteiden 
korjaamiseen tai (iii) käsitellään Kauppakirjan mukaisesti ns. 
vuotona;Yhtiö ei ole sitoutunut vastuuseen tai velvoitteeseen 
Yhtiön osakkeenomistajien tai näiden läheisten puolesta tai 
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solminut mitään uutta sopimusta näiden kanssa muutoin kuin 
tavanomaisin kaupallisin ehdoin; tai 

(viii) Myyjien tiedon mukaan Yhtiön taloudellisessa tilassa, 
omaisuudessa, velvoitteissa tai suhteissa asiakkaisiin, 
alihankkijoihin, tavarantoimittajiin tai muihin sopimuskumppaneihin 
ei ole tapahtunut mitään olennaista negatiivista muutosta, joiden 
taloudellinen arvo ylittää 50.000 euroa ja joita ei ole sisällytetty 
Yhtiön budjettiin (vaikutukseltaan tällaisia ovat olleet Sero, Qatar 
ja Romania). 

1.6 Varat ja omaisuus 

(a) Yhtiöllä on täysi, rajoittamaton ja riidaton omistusoikeus siihen 
omaisuuteen, joka on Tilinpäätöksen sisältämässä taseessa Yhtiön 
omistamana omaisuutena, lukuun ottamatta omaisuutta, joka on 
normaalin liiketoiminnan puitteissa myyty tavanomaisin ehdoin 
Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.  

(b) Yhtiön omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnityksiä. 

(c) Yhtiön omaisuutta ei Tilinpäätöksestä ilmenevän lisäksi ole pantattuna, 
kiinnitettynä, omistuksenpidätysehdon alaisena tai muun 
vakuusjärjestelyn kohteena, eikä siihen kohdistu mitään rasituksia tai 
muita esinevakuusoikeudellisia rajoituksia, jotka kohdistuisivat Yhtiön tai 
kolmannen tahon vastuisiin.  

(d) Kaikki Yhtiön toiminnoissaan käyttämä sen omistama tai vuokraama 
omaisuus on Myyjien tiedon mukaan omaisuuden ikä huomioiden 
asianmukaisessa kunnossa ja sitä on ylläpidetty ja huollettu 
asianmukaisesti.  

(e) Vakuutusten liitteeksi nro 1.6(c) otetaan kalustoluettelo. 

(f) Yhtiön toimitilat ovat voimassaolevien paloturvallisuus-, rakennus-, 
kaavoitus-, työturvallisuus-, terveys- ja muiden niihin sovellettavien 
lakien ja määräysten mukaiset, eikä niiden käyttö poikkea sallitusta 
käytöstä. 

1.7 Insolvenssi 

(a) Yhtiö ei ole maksukyvytön eikä kykenemätön maksamaan velkojaan 
niiden erääntyessä. 

(b) Yhtiö on maksanut kaikki velkansa niiden eräpäivänä eikä sille ole 
esitetty huomautuksia velkojen maksamatta jättämisestä. 

(c) Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään järjestelyyn velkojiensa kanssa eikä 
Yhtiön osalta ole vireillä konkurssi-, takaisinsaanti-, selvitystila-, 
yrityssaneeraus- tai muita vastaavia menettelyjä eikä sellaisia seikkoja 
ole olemassa, jotka aiheuttaisivat tai oikeuttaisivat tällaisen menettelyn 
aloittamiseen. 
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(d) Myyjien tiedon mukaan yksikään Yhtiön velkojista ei ole ryhtynyt 
toimenpiteisiin Yhtiön antamien vakuuksien realisoimiseksi eikä Myyjien 
tiedon mukaan sellaisia olosuhteita ole olemassa, jotka oikeuttaisivat 
tällaisen menettelyn käynnistämisen.  

1.8 Immateriaalioikeudet 

(a) Immateriaalioikeuksia ovat patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, 
mallit, toiminimet, aputoiminimet, tietokantaoikeudet, tekijänoikeudet ja 
niihin liittyvät oikeudet, liikesalaisuudet, verkkotunnukset sekä 
mainittujen oikeuksien muuttamis- ja edelleenluovutusoikeudet, 
sovellukset ja hakemukset ("Immateriaalioikeudet"). 

(b) Yhtiö omistaa yksin Liiketoiminnassaan käyttämänsä 
Immateriaalioikeudet  tai sillä on niihin asianmukainen käyttöoikeus 
(mukaan lukien LabScala-ohjelmisto). Yhtiön Immateriaalioikeudet ovat 
voimassa ja päteviä. Yhtiön omistamia Immateriaalioikeuksia voidaan 
käyttää rajoituksitta ja käyttöoikeuksiin perustuvia Immateriaalioikeuksia 
käyttöoikeusehtojen mukaisesti. 

(c) Myyjien tiedon mukaan Yhtiön Immateriaalioikeuksia tai muita 
Immateriaalioikeuksia ei ole loukattu, eivätkä ne Myyjien tiedon mukaan 
ole vaarassa tulla loukatuiksi. 

(d) Myyjillä, Yhtiön työntekijöillä tai sopimuskumppaneilla ei ole mitään 
Yhtiön Immateriaalioikeuksiin liittyviä oikeuksia tai vaatimuksia (mukaan 
lukien LabScala-ohjelmisto). 

(e) Myyjien tiedon mukaan Yhtiö ei riko, sen ei väitetä, eikä ole väitetty 
rikkoneen kenenkään toisen omistamaa tai hallitsemaa kotimaista tai 
ulkomaista patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai muuta 
Immateriaalioikeutta. Yhtiöllä ei ole vireillä eikä sitä Myyjien tiedon 
mukaan uhkaa Immateriaalioikeuden rikkomista koskeva riita 
kolmannen osapuolen kanssa. 

(f) Yhtiö on hankkinut asianmukaiset lisenssit kaikkiin käytössään oleviin 
ohjelmistoihin sekä noudattanut näiden lisenssien ehtoja.  

(g) Myyjillä ei ole mitään oikeuksia Yhtiön käyttämien IT-järjestelmien 
tekijänoikeuksiin. 

(h) Yhtiön kirjanpidon kannalta tarpeellisten tiedostojen varmuuskopiointi 
osana ulkoistettuja taloushallinnon palveluita on säännöllistä ja 
kattavaa, ja järjestelmän tietoturva (mukaan luettuna virustorjunta) on 
asianmukaisesti järjestetty. 

1.9 Säännösten ja viranomaismääräysten noudattaminen (ei rajattu ajallisesti) 

(a) Yhtiö on noudattanut kaikkia lakeja, säännöksiä ja 
viranomaismääräyksiä sekä -ohjeita sekä sitä koskevia päätöksiä, ja 
sillä on Yhtiön toiminnan harjoittamiseen tarvittavat luvat ja lisenssit.  

(b) Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut, eikä sen omaisuuteen kohdistu 
mitään lakien ja säädösten tai niiden perusteella annetuissa 
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määräyksissä tai ohjeissa tarkoitettua seikkaa, josta aiheutuu Yhtiölle 
olennaisia kustannuksia. 

(c) Tämän Kauppakirjan tarkoittama osakekauppa ei johda minkään Yhtiön 
toimintaan tarvittavan luvan tai hyväksynnän päättymiseen, 
peruuttamiseen, pidättämiseen tai muuttamiseen taikka Yhtiölle 
myönnetyn avustuksen tai tuen takaisinperintään, eikä mitään tällaista 
lupaa, hyväksyntää tai avustus- tai tukiehtoa ole rikottu. 

1.10 Vakuutukset 

Yhtiöllä on Due Diligence -aineistosta ilmenevät vakuutukset ja kaikki vakuutuksiin liittyvät 
erääntyneet vakuutusmaksut on maksettu täysimääräisesti ja ajallaan.  

1.11 Sopimukset; asiakassuhteet 

(a) Kaikki Yhtiön merkittävät sopimukset ja asiakassuhteet ilmenevät Due 
Diligence -aineistosta. Vakuutusten liitteeksi 1.11(a) otetaan luettelo 
Yhtiön merkittävistä sopimuksista.  

(b) Mikäli Yhtiöllä on muita kuin tavanomaisin ehdoin laadittuja merkittäviä 
sopimuksia, joita ei ole mainittu liitteessä 1.11(a) ja siitä aiheutuu 
Yhtiölle kuluja, maksuja tai vahinkoa, korvaavat myyjät kulut, maksut tai 
vahingon Yhtiölle kuitenkin siten, että korvausvastuusta vähennetään 
kaikki em. sopimuksista Yhtiölle koituvat tuotot ja tuloutuvat saamiset. 

(c) Yhtiön sopimukset ja asiakassuhteet ovat voimassa tavanomaisin 
ehdoin eikä Osakkeiden myynti Ostajalle Myyjien tiedon mukaan vaikuta 
näiden Yhtiön sopimusten sitovuuteen ja sopimusten tai 
asiakassuhteiden voimassaoloon niiden sopimusehtojen perusteella. 

(d) Yhtiö tai Yhtiön sopimuskumppanit tai asiakkaat eivät ole purkaneet, 
irtisanoneet tai rikkoneet merkittäviä sopimuksia tai muuten antaneet 
aihetta niihin perustuviin vahingonkorvaus-, hinnanalennus-, 
sopimussakko-, purku- tai vastaaviin vaatimuksiin. Myyjien tiedossa ei 
ole, että yhtiöllä olisi mitään merkittävää sopimusta, joka tämän kaupan 
johdosta päättyisi.  

(e) Yhtiön merkittäviin sopimuksiin tai asiakassuhteisiin ei sisälly ehtoja tai 
erityissitoumuksia, joita ei ole mainittu Due Diligence -aineistoon 
sisältyvissä sopimuksissa, eikä sopimusten osapuolten kesken tai 
asiakkaiden kanssa ole sovittu mitään muuta tässä Kauppakirjassa 
tarkoitetun Osakkeiden kaupan kannalta merkityksellistä, kuin mitä 
sopimuksista nimenomaisesti ilmenee tai Ostajalle on nimenomaisesti 
kerrottu. 

(f) Yhtiö ei ole sitoutunut kilpailukieltosopimuksiin tai muihin rajoituksiin, 
jotka rajoittaisivat Yhtiön toimintaa sen nykyisillä toimialoilla lukuun 
ottamatta jakelusopimuksia, jotka sisältävät maakohtaisia rajoituksia 
sekä tavanomaisia salassapitosopimuksia, joissa Yhtiö on osapuolena. 

(g) Yhtiön asiakkaat tai muut sopimuskumppanit eivät ole esittäneet 
merkityksellisiä reklamaatioita, joita ei olisi käsitelty loppuun tai joiden 
seuraamuksia ei olisi täysimääräisesti huomioitu Yhtiön kirjanpidossa, 
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eikä Myyjien tiedossa ole seikkoja, joiden perusteella Yhtiön asiakkaat 
tai muut sopijakumppanit voisivat esittää Yhtiölle reklamaatioita. 

1.12 Työ- ja eläkesopimukset (ei rajoitettu ajallisesti) 

(a) Ostajalle Due Diligence -aineistossa esitetyt tiedot antavat olennaisin 
osin oikean ja ajanmukaisen tiedon Yhtiön johdon jäsenistä, 
toimihenkilöistä ja työntekijöistä sekä heidän palkoistaan ja kaikista 
työsuhde-eduistaan luukuunottamatta mahdollisia tavanomaisen 
liiketoiminnan puitteissa tapahtuneita muutoksia. Yhtiön työntekijöillä ei 
ole Due Diligence – aineistossa esitetyn lisäksi kirjallisista 
työsopimuksista poikkeavia vakiintuneeseen käytäntöön perustuvia 
oikeuksia, jotka aiheuttaisivat olennaisia kustannuksia Yhtiölle. Yhtiön 
kaikki työntekijät on lueteltu Vakuutusten liitteessä 1.12(a). 

(b) Yhtiö on kattanut tai maksanut kaikki Yhtiön entisiin ja nykyisiin 
työsuhteisiin ja toimisuhteisiin liittyvät sopimuksiin, työsopimuksiin, 
työehtosopimuksiin tai sovellettavaan lainsäädäntöön perustuvat 
velvoitteensa.  

(c) Työntekijöillä ei ole normaaleja lakisääteisiä eläke-ehtoja ylittäviä 
lisäeläke-etuja (Yhtiöllä on yksi sopimus, joka on velvoite mutta sillä ei 
ole taloudellista arvoa muutoin). 

(d) Yhtiöllä ei ole kattamatonta eläkevastuuta. Työntekijöiden kanssa ei ole 
sovittu laista tai työehtosopimuksista poikkeavista, kirjallisista 
työsopimuksista ilmenemättömistä erokorvauksista työsuhteen 
päättymisen varalta. Yhtiö on maksanut kaikki työntekijöidensä 
lakisääteisiin työkyvyttömyys-, työttömyys-, vanhuus- ja muihin 
eläkkeisiin ja vakuutuksiin liittyvät erääntyneet maksut sekä muut 
erääntyneet työnantajan maksut. 

(e) Yhtiön työntekijöille, toimitusjohtajalle tai kenellekään kolmannelle ei ole 
luvattu, eikä heille synny mitään oikeutta vaatia tässä Kauppakirjassa 
tarkoitetusta Osakkeiden kaupasta mitään palkkiota tai muita etuja 
Yhtiöltä tai muutoksia työ- tai toimisuhteidensa ehtoihin.  

(f) Yhtiö ei ole viimeksi kuluneiden kahden (2) vuoden aikana irtisanonut, 
lomauttanut, osa-aikaistanut sen palveluksessa olevia työntekijöitä tai 
purkanut taikka muuten päättänyt heidän työsuhteitaan lukuun ottamatta 
[nimi poistettu] työsuhdetta, joka on irtisanottu varoitusperusteisesti 
[päivämäärä poistettu]. 

(g) Yhtiö on noudattanut kaikkia sen työntekijöiden kanssa solmittujen 
työsopimuksien olennaisia ehtoja ja sen työntekijöihin sovellettavia 
työehto- ja/tai paikallisia sopimuksia. Yhtiön tietoon ei ole saatettu eikä 
sille ole esitetty väitettä, että se olisi jättänyt noudattamatta mitään 
työoikeudellisista säännöksistä (mukaan lukien työturvallisuuteen 
liittyvät säännökset) johtuvia määräyksiä. 
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(h) Yhtiö ei ole työntekijöihinsä liittyen osallisena oikeudenkäynnissä, 
välimiesmenettelyssä tai esitutkinnassa, eikä Yhtiö ole ollut osallisena 
tällaisessa menettelyssä viimeksi kuluneiden kahden (2) vuoden aikana. 
Myyjien tiedossa ei myöskään ole vaatimuksia tai reklamaatioita, jotka 
saattaisivat perustellusti johtaa tämän kaltaisiin menettelyihin.   

1.13 Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt 

(a) Yhtiö ei ole osallisena tai kohteena vireillä olevassa riidassa, 
oikeudenkäynnissä, hallintoprosessissa, välimiesmenettelyssä, 
esitutkinnassa, tutkimuksessa tai muussa vastaavassa menettelyssä, 
joka voi johtaa tuomioon, määräykseen tai muuhun vastuuseen. Myyjien 
tiedon mukaan Yhtiö ei myöskään tule osalliseksi tässä todettuihin 
menettelyihin perustuen seikkaan ennen Allekirjoituspäivää. 

(b) Yhtiötä kohtaan ei ole esitetty kanteluja. 

(c) Myyjien tiedon mukaan tällaisia menettelyitä tai oleellisia reklamaatioita 
ei myöskään ole uhkaamassa. [Nimi poistettu] irtisanomisen osalta 
mahdollista riitaa tai oikeusprosessia ei voida poissulkea (valitusaika 2 
vuotta). 

1.14 Yhtiön ja Myyjien väliset suhteet 

(a) Yhtiö ja sen osakkeenomistajat eivät ole tehneet suoraan tai välillisesti 
Yhtiön kanssa muita kuin tavanomaisin ehdoin toteutettuja 
lähipiiritransaktioita jotka ilmenevät Kauppakirjan liitteestä nro 5. 

(b) Tässä Kauppakirjassa tarkoitetun järjestelyn toteuttamisen jälkeen 
Myyjillä tai Myyjien lähipiirillä ei ole omistuksessaan tai hallinnassaan 
mitään oikeuksia, joita Yhtiö tarvitsisi tai saattaisi tarvita sen 
Allekirjoituspäivän tilanteen mukaisessa Liiketoiminnassa. 

(c) Yhtiö ei ole sitoutunut mihinkään muuhun vastuuseen tai velvoitteeseen 
Myyjien tai näiden lähipiiriin kuuluvien puolesta. 

(d) Yhtiöllä ei ole mitään saamisia Myyjiltä tai näiden lähipiiriin kuuluvilta 
tahoilta paitsi tavanomaiseen liiketoimintaan liittyen. 

1.15 Veroja koskeva vastuu (ei rajattu ajallisesti) 

(a) Yhtiö on tehnyt kaikki asianmukaiset ilmoitukset asianomaisille 
veroviranomaisille koskien kaikkia sen toimintaan liittyviä välillisiä ja 
välittömiä veroja ja maksuja (mukaan lukien tullimaksut, 
sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut ja muut näihin verrattavat) 
(jäljempänä "Verot"), jotka Yhtiön on itse ilmoitettava, maksettava tai 
tilitettävä. 

(b) Yhtiö on maksanut ajallaan asianomaisille veroviranomaisille kaikki 
Verot, mukaan lukien lisäykset, korotukset ja korot. 
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(c) Yhtiö on tehnyt maksamattomista, Allekirjoituspäivää edeltävään aikaan 
kohdistuvista Veroista kirjanpitolain, hyvän kirjanpitotavan ja 
tilinpäätösperiaatteidensa mukaisen varauksen kirjanpidossaan. Yhtiö 
ei ole velvollinen maksamaan Veroja 1.1.2018 edeltävältä ajanjaksolta 
enempää kuin on kirjattu Tilinpäätökseen tai sen jälkeen laadittuun 
Täsmäytystilinpäätökseen, eikä Yhtiölle tulla määräämään Veroja 
1.1.2018 ja Allekirjoittamispäivän väliseltä ajalta muulla perusteella kuin 
Yhtiön tänä aikana saavuttaman liikevoiton tuloverotuksen, 
sijoitustoiminnan tuottojen tai normaaliin liiketoimintaan liittyvän 
arvonlisäverotuksen tai muun välillisen verotuksen osalta. 

(d) Yhtiössä ei parhaillaan ole käynnissä, eikä Myyjien tiedossa ole tulevia 
verotarkastuksia. 

(e) Kaikki Yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen keskinäiset liiketoimet 
on tehty niin sanotun arms length – periaatteen mukaisesti ja aina 
muutoinkin voimassa olevien siirtohinnoittelua koskevien lakien ja 
määräysten mukaisesti. 

1.16 Kilpailuoikeudelliset seikat 

Yhtiö on noudattanut kaikkia kilpailuoikeudellisia lakeja ja muita säädöksiä ja määräyksiä. 

1.17 Tietojen oikeellisuus 

(a) Kunkin Myyjän tai Yhtiön Ostajalle tässä Kauppakirjassa tai Due 
Diligence -aineistossa kirjallisesti antamat tiedot antavat olennaisin osin 
oikean ja totuudenmukaisen kuvan Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta 
eivätkä ne ole harhaanjohtavia. 

(b) Kukin Myyjä ja Yhtiö erikseen vakuuttaa, että ei ole salannut mitään 
sellaista olennaista tietoa, seikkaa tai olosuhdetta, joka on tarpeen 
olennaisin osin oikean ja totuudenmukaisen kuvan saamiseksi Yhtiöstä 
ja sen liiketoiminnasta. 

 

Liitteet: 

Liite 1.6(c): Kalustoluettelo 
Liite 1.11(a): Sopimusluettelo 
Liite 1.12(a): Työntekijäluettelo 
 



 

LABQUALITY OY:N  OSAKKEITA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 

Liite 4  

 

Myyjät sitoutuvat huolehtimaan siitä, että Täsmäytystilinpäätöksen laatimispäivän ja Voimaantulopäivän 

välisenä aikana Yhtiön liiketoimintaa harjoitetaan Tavanomaisen Liiketoiminnan mukaisesti sekä lakeja ja 

Yhtiötä sitovia sopimuksia ja velvoitteita noudattaen. 

 

Lisäksi Myyjät vakuuttavat, että Täsmäytystilinpäätöksen  ja Voimaantulopäivän välisenä aikana ei 

toteuteta eikä ole toteutettu ilman Ostajan hyväksyntää:  

(i) Muutettu Yhtiön yhtiöjärjestystä; 

(ii) Luovutettu omaisuutta muutoin kuin Tavanomaisen Liiketoiminnan puitteissa tai pantattu 

Yhtiön omaisuutta;  

(iii) Aloitettu tai sovittu oikeudenkäyntejä, hallinnollisia menettelyjä tai välimiesmenettelyjä; 

(iv) Palkattu uusia työntekijöitä tai muutettu työntekijöiden palkkaehtoja luukuunottamatta 

mahdollisia tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa tapahtuvia muutoksia, jotka perustuvat lainsäädäntöön, 

työehtosopimuksiin, työsopimuksiin tai muihin vastaaviin seikkoihin; 

(v) Irtisanottu vakuutuksia päättymään ennen Voimaantulopäivää tai muutettu vakuutusehtoja; 

tai 

(vi) Solmittu uusia sopimuksia taikka irtisanottu, purettu tai muutettu Yhtiön nykyisiä sopimuksia 

tai luovuttu niiden ehtojen mukaisista oikeuksista, muutoin kuin Yhtiön Tavanomaisen Liiketoiminnan 

puitteissa; 

(vii) Otettu lainaa tai rahoitusta 

(vii) Ei ole tehty muita Yhtiön kannalta olennaisia päätöksiä, joiden kumulatiivinen taloudellinen 

arvo ylittää 150 000 euroa tai luovuttu Yhtiön saatavasta tai muusta oikeudesta 

(viii)  Ei ole tehty muuta Tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavaa toimenpidettä 

 

Pyydettäessä suostumusta edellä mainittujen toimenpiteiden (i)-(viii) toteuttamiseen sähköpostitse tai 

muutoin kirjallisesti, tulee Ostajan antaa suostumus tai kieltäytyä suostumuksen antamisesta seitsemän (7) 

päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Mikäli Ostaja ei vastaa pyyntöön em. määräajassa, katsotaan Ostajan 

antaneen suostumuksensa toimenpiteen toteuttamiselle. Suostumus osoitetaan Ostajan talouspäällikölle 

[YHTEYSTIEDOT]. 

 

Huolimatta edellä mainitusta, Myyjien korvausvastuuta ei synny tämän liitteen tarkoittamassa tilanteissa, 

mikäli sopimusrikkomus on ei-tahallinen sekä vähäpätöinen. 

Liite § 122 /3



 

LAUSUNTO 

    

1 Esitiedot 

Toimitusjohtaja Mika Vauhkonen Neuvoa Advisors Oy:stä on päämiehinään 

olevien Labquality Oy:n (myöhemmin myös ”Yhtiö”) osakkeiden myyjinä olevien 

nykyisten osakkeenomistajien puolesta kysynyt kannanottoani osakekannan 

kauppaa koskevan kauppakirjaluonnoksen ja sen liitteiden 2 ja 4 ehtojen 

tavanomaisuudesta muihin yrityskauppoihin verrattuna sekä kauppakirjan 

tarkoituksenmukaisuudesta kauppatilanne huomioon ottaen myyjien kannalta.  

Lausunnon laatimiseksi olen (17.6.2019) saanut nähtäväkseni luonnokset 

osakekauppakirjasta, liitteenä 2 olevista myyjien vakuutuksista sekä kauppakirjan 

liitteestä 4 koskien täsmäytystilinpäätöksen ja voimaantulopäivän välisenä aikana 

tehtäviä päätöksiä. 

Lisäksi minulle on selvitetty, että myyjinä olevien kuntayhtymien ja yhdistysten 

päätöksentekomenettely on osaltaan aikaa vievää, eikä se myöskään mahdollista 

tietyn yksittäisen tahon valtuuttamista päättämään mahdollisista kaupan vastuista 

tai muista jälkitoimista. Tämä tosiseikka tuo sopimiselle oman erityispiirteensä.  

Oletan esitietojen valossa, että myyjäpuolten taholta on annettu ja/tai annetaan 

parhaan tiedon mukaan oikeat ja riittävät tiedot Yhtiöstä, ja toisaalta myös 

ostajapuoli on tehnyt asianmukaisen kaupan kohteen tarkastuksen (ns. Due 

diligence –tarkastuksen), joka tulee täydentymään elokuun aikana. Täydentyvän 

tarkastuksen seurauksena on ainakin teoriassa mahdollista, että 

kauppakirjaluonnokseen tulee ostajan suunnalta vielä joitakin vaatimuksia 

erityisistä vastuusitoumuksista.  

Edelleen oletan, että kauppahinta on tasoltaan perusteltu ja että 

kauppakirjaluonnoksen tosiseikkoja koskevat tiedot ovat oikein kirjatut. 

Tarkoitukseni ei ole tässä lausunnossa nostaa esille vielä auki olevia kohtia, 

vähäisiä viittaus-, päivämäärä- tai muita kirjoitusvirheitä taikka määritelmien 

mukaisten termien tai yksikkö- ja/tai monikkomuotojen käyttämiseen liittyviä 

huomioita. Tällaiset keskeneräiset seikat eivät vaikuta kokonaisuuteen ja ne ovat 

luonnosvaiheessa tavanomaisia tulleessaan silti lopullisiin versioihin korjatuiksi. 

 

2 Ehtojen tavanomaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta myyjien kannalta 

 

Olen käynyt luonnosasiakirjat läpi ja voin todeta, että suunniteltu kaupan rakenne 

ja sen mukaisesti kirjatut ehdot eivät käsitykseni mukaan olennaisesti poikkea 

vastaavissa yrityskaupoissa yleisesti sovellettavista kauppahinnan määrittämistä 

sekä myyjien vastuita ja vastuunrajoituksia koskevista ehdoista.  

Vähäisenä huomiona totean, että kauppakirjaluonnoksen kohdassa 4.1 (d) mainittu 

sijoitusomaisuuden realisointi ja varojen jakaminen on asetettu ennakkoehdoksi 

kaupan täytäntöönpanolle. Kyseinen ehto voisi selvyyden vuoksi olla tarkemmin 

kirjattu esim. yksilöimällä tässä tarkoitettu sijoitusomaisuus (esim. tarkoitetaanko 
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2 (2) 

 

sillä myyjien vakuutusten kohdassa 1.4 mainittuja Taaleri-sijoituksia ja/tai 

muutakin) ja viittaamalla varojenjaon näiltä osin tapahtuvan kauppakirjassa 

muutoin hyväksyttynä tai ilmoitettuna ”Varojen Ulosvuotona” (vaikuttaen 

kauppahintaan).   

Kauppakirjaluonnoksessa kaupanvastuuseen liittyvät ehdot ovat käsitykseni 

mukaan tarkoituksenmukaisia myyntitilanne ja myyjien oikeudelliset 

henkilöllisyydet huomioiden. Yhteisvastuullisuuden poisrajaaminen ja vastuun 

rajaaminen suhteessa kunkin myyjän saaman kauppahinnan määrään ottavat 

huomioon myyntitilanteen. Myös yleisellä tasolla korvausrajoja ja ajallisia 

vastuunrajoituksia koskevia ehtoja voi pitää myyjien kannalta kohtuullisina. 

Välillisten vahinkojen (kauppakirjaluonnoksen 8.2.1 (k) kohdassa puhutaan 

”välillisistä asioista”) poissulkeminen on tärkeä ehto myyjien vastuun kannalta, 

joskin vahingon välittömyyden tai välillisyyden osoittaminen ei ole yksiselitteistä, 

minkä vuoksi toisinaan sopimusehdoissa asiaa kuvataan myös esimerkeillä.   

Pienenä huomiona totean vielä, että rekrytointikieltoa koskevassa kohdassa (9.2) ei 

ole kilpailukieltokohdassa (9.1) mainittua sopimussakkoseuraamusta. Tällöin 

ostajan tulisi kyetä näyttämään mahdollinen vahinko, mikä on yleisesti vaikea 

näyttää määrän osalta toteen.   

 

3 Lopuksi 

Yksityisen osakeyhtiön osakekauppoja tehdään keskenään varsin erilaisin ehdoin 

ja kaupan osapuolten ja kaupan kohteena olevan kohdeyhtiön asemasta riippuen 

erityyppisillä riskinjakoperiaatteilla (esim. osakkeiden myynnin tai kauppahinnan 

maksun porrastuksilla, Earn-out –rakenteilla tai kiinteään kauppahintaan 

perustuen). Nyt kyseessä olevaa kauppaa koskevissa luonnosasiakirjoissa 

kauppahinnan määrittämistä ja maksua koskeva rakenne on varsin suoraviivainen. 

Harkittavaksi voi tulla kenties vain lopullisen kauppahinnan määrän vahvistaminen 

esimerkiksi tilintarkastajan toimesta (kohdassa 3.1.1). Kaupan täytäntöönpanoon 

tarvittava aika on keskimääräistä hieman pidempi, mutta siihen on luonnollinen 

tarve myyjien myyntipäätösten lainvoimaisuuden saavuttamisesta johtuen. 

Liitteessä 4 säänneltyä välitilaa koskevat ehdollisuudet ovat kuitenkin 

ymmärtääkseni hyvin hallittavissa.  

 

Käsitykseni mukaan luonnosasiakirjat eivät sisällä poikkeuksellisia myyjien 

kannalta epäedullisia ehtoja, minkä vuoksi myyjät eivät voisi esillä olevin ehdoin 

hyväksyä kauppaa. Kunkin myyjätahon on silti syytä lukea kauppa-asiakirjat läpi 

tarkistaakseen omalta kohdaltaan ne toimintamallit, mitä heiltä odotetaan. 

 

4 Paikka ja päiväys  

 

Helsingissä, 27. päivänä kesäkuuta 2019 

 

 

Olli Iirola 

asianajaja, varatuomari, Espoo 



Labquality Oy

Osakekannan kauppahinta ennen täsmäytyksiä 5 500 000,00 €        

Kauppahinta per osake ennen täsmäytyksiä 18 333,33 €             

[MYYJÄ] [LUKUMÄÄRÄ] [KAUPPAHINTA]

kpl Euroa

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä/Eksote 6 110 000,00 €           

2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 18 333,33 €             

3 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluidenkuntayhtymä/ESSHP 6 110 000,00 €           

4 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS 6 110 000,00 €           

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/Sosteri 6 110 000,00 €           

6 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

7 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

8 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä/Soite 6 110 000,00 €           

9 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/Carea 6 110 000,00 €           

10 Ålands landskapsregering 2 36 666,67 €             

11 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

12 Loimu r.y. 11 201 666,67 €           

13 Länsi-Pohjan  sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 3 55 000,00 €             

14 Lääkäripalveluyritykset ry 46 843 333,33 €           

15 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

16 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

17 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

18 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä/PHHYKY 6 110 000,00 €           

19 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

20 Suomen Kliinisen  Kemian Yhdistys ry/SKKY 69 1 265 000,00 €        

21 Suomen Kuntaliitto r.y. 51 935 000,00 €           

22 Suomen Lääkäriliitto ry 11 201 666,67 €           

23 Suomen Punainen Risti 10 183 333,33 €           

24 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

25 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 6 110 000,00 €           

Yhteensä 300 5 500 000,00 €        
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ELATUSAINEKEITTIMEN HANKINTA 

Elatusainekeitin hankitaan kiireellisenä suorahankintana mikrobiologian keskeisin, kriittisen 

analyysitoiminnan (viljelytutkimukset) turvaamiseksi.  

Kesäkuussa havaittiin toisessa käytössä olevassa keittimessämme (Masterclave) sitkeä 

ympäristömikrobin aiheuttama kontaminaatioongelma, jota emme ole pystyneet hävittämään. Tämän 

keittimen rakenne on altis kontaminaatioille, koska laitetta ei pystytä puhdistamaan kaikilta osin eikä 

laitteessa ole kontaminaatioita estäviä teknisiä ratkaisuja. Kontaminaatiot haittaavat potilasnäyttteiden 

luotettavaa analysointia ja aiheuttavat selkeän potilasturvallisuusriskin. 

Toinen käytössä oleva keittimemme  (Integra Mediaclave) toimii, mutta sen kapasiteetti ei riitä 

kattamaan VKS:n ja Pietarsaaren yksikön sekä alueen terveyskeskusten maljatarvetta. Tuottamillamme 

maljoilla on ivd-CE-merkintä, joka edellyttää vaatimuksen¬mukaisuus¬vakuutusta, mikä puolestaan 

tarkoittaa, että maljoja voidaan luotettavasti käyttää  in vitro -diagnostiikassa ja meidän tulee ilmoittaa 

ulkoisille asiakkaillemme mm. mahdollisista laatua heikentävistä tekijöistä. 

Kesäisin mm. märkä-, virtsa- ja veriviljelyitä esiintyy paljon, emmekä pysty (puutteellisten) lähetetietojen 

perusteella päättelemään, mitkä näytteet ovat kiireellisempiä kuin toiset. Mikrobiologian viljelynäytteet 

eivät säily  pitkään, korkeintaan yhden vuorokauden, minkä jälkeen tulosten luotettavuus jo laskee.  

Olemme lisäksi säilyttäneet vanhan keittimen (Proficlave), jota ei ole voitu käyttää epäluotettavuutensa 

vuoksi. Laite on vaatinut runsaasti huoltotoimenpiteitä. Ilman uusia varaosia se ei ole käyttökuntoinen. 

Käytännössä laite on poistokuntoinen. 

Toimiva elatusainetuotantomme edellyttää vähintään kahta luotettavaa agarkeitintä. Hankinnan myötä 

elatustuotantomme voi jatkua yhden vanhemman Integra-laitteen ja toisen, nyt hankittavan Integra-

laitteen avulla.  Mediq on tehnyt tarjouksen, jossa Integra-laitteen toimitusajaksi on annettu n. 3 viikkoa. 

Yhden toimivan laitteen varassa toimiminen on haastavaa, mutta mahdollista hyvin lyhyen ajan. 

Suorahankinta Mediqiltä tuottaa ns. yhden laitetyypin edun (käytännössä sujuvampi käyttö ja huolto). 

Lisäksi Integra Mediaclave-laitteessa on kontaminaatioiden estäminen varmistettu tehokkaammin kuin 

muissa keitintyypeissä. Kontaminoituneen jäähdytysveden pääsy steriiliin elatusaineeseen on estetty ja 

laiteen puhdistaminen on käytännössä mahdollista. Elinkaariajattelun mukaisesti hankinta olisi pitänyt jo 

toteuttaa vuosia sitten, mikä ei kuitenkaan ole taloustilanteen vuoksi ollut mahdollista. Nyt toteutettuna 

hankinta ei siten kuormita enää lähivuosien investointibudjettia. 

Esittäjä: 

Suvi.Sirkku Kaukoranta 

Ylilääkäri, laboratorio (mikrobiologa) 

Hyväksyjä 16.8.2019 

Susanna Luukkonen 

Diagnostiikkakeskuksen johtaja 
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Asiasivu 2(3) 

 

Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  12.6.2019 

 

 

Julkilausuma 
 

Ajankohtaisia asioita 

 

Johtajaylihoitaja Arja Tuomaala kertoi ajankohtaisia kuulumisia. Suomen uusi hallitus on lu-

vannut, että Vaasan keskussairaala saa laajan päivystyksen sairaalan statuksen. Vaasan sairaan-

hoitopiirin alueen hyvinvointikuntayhtymän suunnittelu jatkuu edelleen.  

 

Vaasan keskussairaalan asiakasapteekin suunnittelu 

Jussi-Pekka Rauha, apteekkari, Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekki 

Antti Isotalo, proviisori, Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekki 

Sairaala-alueelle on toivottu asiakasapteekkia ja myös raati on tätä ehdottanut jo vuosia sitten. 

Fimealta on haettu apteekkilupaa sijaintialueena sairaala-alue. Vaasaan tulee yksi uusi apteekki. 

Odotetaan vielä lainvoimaista lupapäätöstä. Sairaalan uuden H-talon suunnitelmissa asiakasap-

teekki on vahvasti mukana. Sairaalan tiloihin suunniteltu asiakasapteekki on yksityisen yrittäjän 

toimintaa. Apteekkari tuo omat kalusteet ja irtaimiston sekä myytävät tuotteet apteekkiin ja sai-

raala varaa toimintaan tilan. Apteekin toiminnan sairaalassa tulee olla liiketaloudellisesti kan-

nattavaa, jotta liiketila on riittävän kiinnostava yrittäjälle. Asiakasraadilta haluttiin kuulla, mitä 

sairaalaan sijoitettavalta avoapteekilta odotettaisiin? Asiakasraati esitti seuraavia näkökulmia: 

 

Aukioloajat: 

 Ainakin klo 18 saakka voisi olla auki.  

 Sairaalan apteekki voisi olla aina päivystävä apteekki (huom. päivystyksen asiakkaat). 

 Auki myös viikonloppuisin 

 Aukioloajoissa voisi huomioida H-talon toiminnasta lähtevät tarpeet ja muut aukiolo-

ajat, kuten miten pitkään poliklinikat ovat auki ja/tai mihin aikaan osastot ja poliklinikat 

lähettävät asiakkaita kotiin. 

 Myös sairaalan henkilökunta on avoapteekin asiakkaita. Miten henkilökunta voisi käyt-

tää palveluita, sitä voisi kartoittaa. Aukioloajat voisi sovittaa myös henkilökunnan työ-

vuorojen mukaan. Ehkä henkilökunta asioi apteekissa työvuoronsa päätyttyä.  

 Statistiikkaa esim. päivystyksestä ja sairaalasta, milloin väkeä liikkuu, jotta saisi tietoa, 

miten kannattaisi pitää auki.  

 Perusterveydenhuollon asiakkaista voi tulla tasaisempi virta apteekkiin kuin erikoissai-

raanhoidon vastaanotoilta, jotka ovat auki lyhyemmän ajan. Perusterveydenhuollon asi-

akkaat ovat useammin päivystyksellisesti lääkäriin hakeutuvia, jotka joutuvat odotta-

maan kauemmin ja haluavat lääkkeet nopeasti, kun pääsevät pois lääkereseptin kanssa.  

 

Sijainti: 

 Olisi kätevää hakea lääkkeet sairaalassa olevasta avoapteekista, kun ei tarvitsisi mennä 

keskustaan sairaalakäynnin jälkeen. 

 Hietalahden alueella tai sen läheisyydessä asuvat käyttäisivät apteekin palveluja hel-

pommin kuin muiden kaupunginosien asukkaat. 



Asiasivu 3(3) 

 

Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  12.6.2019 

 

 

 Apteekin sijoittamisessa pysäköintimahdollisuus lähellä ovea on tärkeä asia! 

 Turvallisuusasiat huomioitava apteekin suunnittelussa. 

 

Palvelut: 

 Perustehtävänä ja painopisteenä on saada ostettua apteekista ne lääkkeet, jotka sairaa-

lasta on määrätty, mielellään myös harvinaisempia lääkkeitä. 

 Jonottamisen vähentäminen; maksu heti, kun hakee lääkkeen, ettei tarvitse jonottaa en-

sin lääkettä ja sitten jonottaa maksamaan.  

 Eri kassat reseptiasiakkaille ja reseptivapaita lääkkeitä ostaville 

 Lapsiystävällinen apteekki 

 Kielitaitoinen ja hyvin koulutettu henkilökunta 

 Sairaalan läheisyys avaa mahdollisuuksia osaamisen laajentamiseen. Esim. pop up -

tapahtumat ja yhteistyö sairaalan ja potilasyhdistysten kanssa. 

 Myytävänä voisi olla mielellään jotain mitä ei ole kaikilla muilla. 

 Kosmetiikkaa  

 Lääkkeiden kotiinkuljetuspalvelu. 

 

 

 

Yksiköiden asiakashavainnointien suunnittelu 

Kokouksessa jatkettiin vapaaehtoisiin hoitoyksikköihin tehtävän asiakashavainnoinnin suunnit-

telua ja keskusteltiin yhteisistä toimintatavoista. Viisi yksikköä; päiväkirurgia, A3 –kirurginen 

vuodeosasto, fysiatrian osasto, psykiatrian osasto 2 ja lasten psykiatrinen pkl, ovat ilmoittautu-

neet vapaaehtoisiksi asiakashavainnoinnin kohteiksi.  Kutakin yksikköä havainnoi 2-3 raatilais-

ta. Raatilaiset eivät haastattele asiakkaita, mutta esittäytyvät asiakasraadin jäseniksi, jos asiak-

kaat haluavat puhua heille tai keskustella heidän kanssaan. Asiakasraatilaiset tietävät, että kaik-

kiin asiakkaisiin liittyviin asioihin sitoo vaitiolovelvollisuus ja jokainen raatilainen allekirjoittaa 

vaitiolovelvollisuussopimuksen ennen havainnointiyksikköön menoa. Havainnoinnin yhteydes-

sä raatilaiset tutustuvat yksiköiden yleisiin tiloihin ja havainnoitavissa olevaan prosessiin. He 

voivat esittää myös kysymyksiä henkilökunnalle. Havainnointikäynnit suunnitellaan syksylle. 

 

 


