
 

       

     LUONNOS 19.5.2017 

 

 

LÄNSI-POHJAN YHTEISYRITYS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 

 

 

 

1§ Toiminimi ja kotipaikka  

 

Yhtiön toiminimi on Länsi-Pohjan Yhteisyritys Oy ja kotipaikka Kemin kaupunki. 

 

 

2 § Toimiala ja tarkoitus  

 

Yhtiön toimialana on sosiaali- ja terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon tuotta-

minen ja kehittäminen Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan ja Simon 

kuntien asukkaille ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen myös Tervolan 

ja Ylitornion asukkaille. Yhtiö voi tuottaa toimialansa mukaisia palveluja myös 

muille asiakasryhmille. 

Yhtiön toiminnassa otetaan ensisijaisesti huomioon omistajakunnille ja sairaanhoi-

topiirille ja myöhemmin maakunnalle lain mukaan kuuluva palvelujen järjestämis-

vastuu liitteenä olevan palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiö voi toimintaansa var-

ten omistaa ja vuokrata kiinteistöjä, rakennuksia tai osakehuoneistoja.   

 

3 § Yhtiön varojen jako 

 

Palautettaessa varoja yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääomaa 

alennettaessa tai yhtiön lunastaessa tai hankkiessa omia osakkeitaan, osakkeen-

omistajalle voidaan jakaa yhtiön varoja enintään osakkeenomistajan yhtiöön 

osakkeen merkintähintana tai muuna pääomasijoituksena sijoittama määrä.  

 

Yhtiön purkautuessa tai rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovarallisuus jaetaan 

osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiö ei muutoin saa jakaa varoja 

yhtiön lähipiiriin kuuluvalle. 

 

Osakkeen merkintähinta on kirjattava osakepääomaan.  

 

4 § Hallitus 

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Halli-

tuksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenille nimetään henki-

lökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. 

Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että 

kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituk-

sellaan.  

  

5 § Toimitusjohtaja 

 

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 



 

 

6 § Toiminimen kirjoittaminen 

Toiminimen voi kirjoittaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheen-

johtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, joista toinen 

edustaa voittajayritystä ja toinen on kuntien valitsema henkilö.  

 

6 § Tilintarkastajat 

 
Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja sekä yksi (1) varatilin-

tarkastaja. 

 

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkas-

tajaa ei tarvitse valita. 

 

Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi. 
 

7 § Kokouskutsu 

 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle todisteel-

lisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päi-

vää ennen yhtiökokousta. 

7 § Varsinainen yhtiökokous 

 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: 

esitettävä 

1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakerto-
muksen; 

2) tilintarkastuskertomus; 

päätettävä 

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjoh-
tajalle; 

6) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä 
ja tilintarkastajien valinnasta. 

 

 

8§ Lunastusoikeus yhtiön osakkeisiin  

 

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle 

millä tahansa saannolla tai lainsäädännön nojalla siirtyvä osake seuraavin ehdoin 

ja rajoituksin: 



 

 

1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siir-

tyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistajista ei käytä lunastusoi-

keuttaan. 

 

2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon 

muutokseen perustuvaa saantoa. 

 

3) Jos useat osakkeenomistajat haluavat lunastaa luovutetut osakkeet, on 

hallituksen jaettava osakkeet lunastukseen haluavien kesken heidän omis-

tamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei näin 

mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken ar-

valla. 

 

4) Lunastustilanteessa osakkeen lunastushinta määritetään sekä vastikkeelli-

sessa että vastikkeettomassa saannossa kassavirtaperusteisen, omistuk-

sen arvoon perustuvan tuottoarvomenetelmän avulla. Lähtökohtana ar-

vonmäärityksessä on yhtiön liiketoiminnan arvo toiminnan jatkuessa en-

nallaan, olemassa olevan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Tuottoarvo 

määritellään arvioimalla palvelusopimuksen mukaiset tulevien vuosien va-

paat kassavirrat, jotka diskontataan tarkasteluajankohtaan.  

 

5) Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.  

 

Muutoin kuin lunastustilanteissa osakkeiden luovutuksissa sovelletaan osakkeen 

omistajan ja siirronsaajan vapaasti sopimaa hintaa.  

 

 

6 § Suostumus osakkeen hankintaan 

 

Yhtiön ulkopuolinen uusi osakkeenomistaja tarvitsee osakkeen hankintaan yhtiön 

hallituksen yksimielisen suostumuksen. Suostumusta on haettava kirjallisesti. Yh-

tiön hallituksen tulee antaa vastaus suostumushakemukseen viimeistään kahden 

(2) kuukauden kuluessa.  

 

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä osakeluetteloon, mahdollisesti an-

nettaviin väliaikaistodistuksiin ja osakeantilippuihin. 

 

Yhtiön suostumusta ei tarvita yhtiön luovuttaessa omia osakkeitaan. 


