OSAKASSOPIMUS
LapIT Oy (y-tunnus 1637268-5, ”Yhtiö”)

Allekirjoittaneet osapuolet ovat tehneet seuraavan osakassopimuksen (jäljempänä "Sopimus”):

1.

OSAPUOLET

(1)

Enontekiön kunta

(2)

Inarin kunta

(3)

Istekki Oy

(4)

Kemijärven kaupunki

(5)

Kittilän kunta

(6)

Kolarin kunta

(7)

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

(8)

KuntaPro Oy

(9)

Kuusamon kaupunki

(10)

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

(11)

Lapin liitto

(12)

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

(13)

Muonion kunta

(14)

NordLab liikelaitoskuntayhtymä

(15)

Oulun kaupunki

(16)

Pelkosenniemen kunta

(17)

Pellon kunta

(18)

Posion kunta

(19)

Ranuan kunta

(20)

Rovaniemen kaupunki

(21)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

(22)

Sallan kunta

(23)

Savukosken kunta

(24)

Taivalkosken kunta

(25)

Utsjoen kunta

(26)

Ylitornion kunta

(27)

LapIT Oy

(28)

Liitteen 1 mukaiset muut uudet osakkeenomistajat, jotka on hyväksytty Yhtiön
osakkeenomistajaksi ja ovat allekirjoittaneet tämän Sopimuksen allekirjoitussivun
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jäljempänä erikseen myös "Osakas" tai "Osapuoli" ja yhdessä myös "Osakkaat" tai
"Osapuolet".

2.

KÄSITTEET

2.1.

Yhtiön ja sen Osakkaiden erilaiseen asemaan sekä Yhtiön tarjoamiin palveluihin liittyen
keskeiset määritelmät on kuvattu seuraavassa:
Omistaja-asiakas on Yhtiön toiminnassa mukana olevien Osakkaiden toimintaa kuvaava
nimitys, jonka mukaisesti Osakkaat hankkivat Yhtiöltä sen tuottamia palveluita
hyödynnettäväksi sen omassa tai muiden sen sidosyksiköiden toiminnassa, tai muutoin
sidosyksikkösuhteen mahdollistamalla tavalla ilman kilpailuttamista omistus- ja määräysvaltaasemaan perustuen.
In-house / sidosyksikkösuhde Yhtiön toiminnassa tarkoittaa sitä, että Yhtiön Osakkaina
olevat lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016 ”Hankintalaki”) 5 §:n
mukaiset hankintayksiköt voivat tehdä siltä hankintoja kilpailuttamatta hankintalain 15 §:n
nojalla. Hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.
ICT-palveluihin voidaan nähdä kuuluvan, mutta ei rajoittuen, tietoliikenneverkkopalvelut,
palvelin- ja virtuaalialustapalvelut, toimialuepalvelut, sovellusalusta- ja tietokantapalvelut,
päätelaitteiden elinkaaripalvelut, tietojärjestelmien pääkäyttäjä- ja integraatiopalvelut, tiedolla
johtamisen teknologia- ja asiantuntijapalvelut, tietoturvallisuuden ja tietosuojapalvelut, sekä
erilaisten digitaalisten palveluiden kehitys ja tarjoaminen.
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3.

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

3.1.

Tämä Sopimus korvaa kokonaisuudessaan Osapuolten vuonna 2016 allekirjoittaman
osakassopimuksen sen jälkeen, kun se on hyväksytty kaikkien Osakkaiden toimesta.
Osapuolten tarkoituksena on tässä Sopimuksessa sopia tarkemmin Yhtiön hallinnosta ja
päätöksenteosta, Yhtiössä olevien osakkeiden ja mahdollisten myöhempien osakkeiden
(jäljempänä "Osakkeet") omistuksesta ja luovutuksesta, Osakkaiden rahoitusvastuusta
sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden. Yhtiö toimii Osakkaina
olevien julkisyhteisöjen hankintalain 15 §:n mukaisena hankintayksikoiden sidosyksikkönä
suhteessa omistajiinsa.

3.2.

Osapuolten tarkoituksena on kehittää Yhtiön liiketoimintaa siten, että Yhtiöllä on
keskeinen asema Osakkaiden ICT-palveluiden tarpeiden täyttämisessä
kustannustehokkaasti. Omistajat ovat linjanneet ICT-hyödyntämisensä tapahtuvan in
house- ja monituottajamalleilla. Yhtiö vastaa edellä mainitusta in house -muotoisesta
toiminnasta ja sillä voi olla alihankintaa. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa palveluita
omistajilleen vastaaviin sisäisiin ja ulkoisiin palveluntuottajiin nähden kilpailukykyisellä
hinta-laatusuhteella. Omistaja-asiakkaille on tarkoituksenmukaista hankkia ratkaisuja
myös suoraan markkinoilta silloin, kun Yhtiö ei toimita näitä kustannustehokkaasti.
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa Osakkaille, eikä se jaa osinkoa. Muille kuin
omistajille vähäisessä määrin tarjottavien palveluiden hinnoittelussa noudatetaan niin
ikään markkinaehtoista hinnoittelua. Yhtiön fyysinen toimipisteverkosto jakautuu
maantieteellisesti tasapainoisesti, mutta aina toimialakehityksen kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla.

3.3.

Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet tai tee tämän Sopimuksen voimassa ollessa
Sopimuksen vastaisesti muita sopimuksia tai sitoumuksia, joissa sovitaan Yhtiön
toiminnasta, Yhtiön osakkeiden omistuksesta tai muista asioista, joista sovitaan tässä
Sopimuksessa tai jotka haittaavat tämän Sopimuksen tavoitteiden toteuttamista.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä Sopimus ei estä Osakkaita tekemästä muita
sopimuksia tai sitoumuksia ICT-palveluiden hankkimisesta tai järjestämisestä kolmansilta
osapuolilta, eikä tämä sopimus myöskään rajoita Osakkaiden omaa ICT-kehitystyötä.
Osapuolet ovat huolellisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja
velvollisuudet.
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4.

YHTIÖN RAHOITUSJÄRJESTELYT

4.1.

Osapuolten lähtökohtana on, että Yhtiön toiminta voidaan rahoittaa tulorahoituksella.
Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, järjestetään se rahoituslaitoksista normaalein ehdoin
tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin.

4.2.

Osapuolilla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua
mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön
omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle lainaa tai Yhtiön vastuiden puolesta takauksia
tai vakuuksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö voi kuitenkin päättää kohdan 4.4
mukaisesta maksullisen osakeannin toteuttamisesta Yhtiön kaikille Osakkeenomistajille.

4.3.

Osakkaat sitoutuvat (merkintäetuoikeuksin toteutettavan) osakeannin tai muun
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskun toteuttamiseen,
mikäli se on tarpeellinen osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 1 momentin mukaisen tilanteen
välttämiseksi. Osakkaalla on tallaisessa tilanteessa velvollisuus äänestää annin puolesta
myös tilanteessa, jossa Osakas ei itse aio merkitä Osakkeita. Osakkailla ei ole
tällaisessakaan tilanteessa velvollisuutta merkitä Osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun
mukaisia erityisiä oikeuksia.

4.4.

Osakkaat kuitenkin nimenomaisesti toteavat, että Yhtiö voi päättää toteuttaa maksullisen
osakeannin kaikille Osakkaille, jos se on Omistaja-asiakkaiden edun ja tahdon mukaista, eikä
Yhtiö pysty rahoittamaan investointi- tai muita välttämättömiä kustannuksia kohdan 4.1
mukaisesti. Yhtiön hallitus vastaa esityksen valmistelusta sekä eri vaihtoehtojen
selvittämisestä, jonka perusteella hallitus voi tuoda esityksen yhtiökokouksen päätettäväksi.
Päätöksen tekeminen maksullisen osakeannin toteuttamisesta kaikille Osakkaille edellyttää
2/3 määräenemmistöpäätöstä Yhtiön yhtiökokouksessa.
Mikäli tämän kohdan 4.4 mukainen esitys hyväksytään Yhtiön yhtiökokouksessa, on jokaisella
Yhtiön Osakkaalla velvollisuus päättää osallistumisestaan osakeantiin omistuksiensa
suhteessa kohtuullisen määräajan kuluessa, oman sisäisen päätöksentekoprosessinsa
edellyttämällä tavalla, sekä ilmoittamaan päätöksestä Yhtiön hallitukselle. Mikäli Yhtiön
Osakas päättää olla osallistumatta Yhtiön yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksulliseen
osakeantiin, on kaikilla osakeantiin osallistuvilla Osakkailla ensisijainen ja Yhtiöllä toissijainen
oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa kyseisen Osakkaan osakkeet Yhtiön
lunastuslausekkeen mukaisesti. Lunastuslausekkeen käyttäminen edellyttää, että
yhtiökokouksen hyväksytyn päätöksen jälkeen vähintään 2/3 Yhtiön Osakkaiden edustamista
osakkeista ja äänistä on ilmoittanut hallitukselle osallistumisestaan osakeantiin.
Selvyyden vuoksi todetaan, että osakeantiin osallistumisesta kieltäytyminen ei ole tämän
Sopimuksen mukainen rikkomus, josta Osakas olisi velvollinen suorittamaan sopimussakkoa
tai muuta korvausta Yhtiölle tai muille Osakkaille.
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5.

OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN

5.1.

Yhtiössä ylläpidetään ajan tasalla olevaa osakasluetteloa, josta käyvät ilmi Yhtiön
Osakkaat sekä heidän osakemääräinen ja prosentuaalinen omistusosuutensa. Yhtiön
velvollisuutena on huolehtia osakasluettelon päivittämisestä ilman aiheetonta viivästystä,
mikäli Yhtiön omistusrakenteessa tapahtuu muutoksia.

6.

PANTTAUSKIELTO

6.1.

Osakekirjoja, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja,
jotka voidaan vaihtaa Osakkeiksi, ei saa pantata eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia
muutoinkaan luovuttaa ilman toisten Osakkaiden suostumusta. Osakas ei saa rajoittaa
Osakkeiden siirrettävyyttä tai hallintaa, taikka muutoinkaan vaarantaa tai rajoittaa
osakkeisiin liittyviä oikeuksia, elleivät Osakkaat toisin kirjallisesti sovi.

7.

YHTIÖN TOIMINTA JA PALVELUIDEN HANKKIMINEN

7.1.

Yhtiö tuottaa ICT-palveluja sekä muita näihin liittyviä palveluita pääasiallisesti
omistajilleen.
Yhtiö ja sen Osakkaat sitoutuvat toimimaan siten, että Yhtiön sidosyksikköasema ei
missään tilanteissa vaarannu. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö
on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat tällöin
tekemään myös välttämättömät muutokset tähän Sopimukseen.
Palveluiden rakenne määräytyy osakaskohtaisesti siten, että Osakas voi päättää Yhtiöltä
tilaamiensa palvelujen määrän ja sisällön, eikä Osakkaalla ole sidottua käyttö- tai
määräostovelvoitetta Yhtiön palveluihin. Yhtiön ja Osakkaiden tarkoituksena kuitenkin on,
että Yhtiön Osakkaat hankkivat Yhtiöltä vähintään sen tuottamia perustietotekniikan
palveluita ja varaavat Yhtiölle mahdollisuuden tarjota tarvitsemiaan palveluita ja
vertaamaan tarjousta kokonaistaloudellisen edullisuuden näkökulmasta muihin sisäisiin ja
ulkoisiin palvelutuottajiin nähden. Mikäli Yhtiön Osakas ei enää hanki Yhtiöltä mitään
palveluja ja tämä on todennettavissa Yhtiön päättyneen tilikauden tilinpäätöksen
hyväksymisen yhteydessä, on ensisijaisesti muilla Osakkailla ja toissijaisesti Yhtiöllä,
oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa kyseisen Osakkaan osakkeet Yhtiön
lunastuslausekkeen mukaisesti. Ensimmäinen tarkastelujakso hankintojen seuraamiseksi on
ensimmäinen kokonainen tilikausi tämän Sopimuksen voimaan tulon jälkeen.

7.2.

Omistajilla ja niiden määräysvallassa olevilla yhteisöillä on tiedotusvelvollisuus Yhtiölle
suunnitelmista, jotka koskevat Yhtiön kanssa kilpailevia palveluita tai tuotteita tarjoavien
yritysten tai muiden yhteenliittymien perustamista. Tiedotusvelvollisuus alkaa siitä, kun
suunnittelu aloitetaan. Yhtiö informoi sille tiedotetut suunnitelmat yhdenmukaisesti kaikille
Osakkaille. Tavoitteena on sopeuttaa Yhtiön toimintaa siten, että Osakkaan tai
Osakkaiden toiminnassaan tekevät muutokset aikaansaavat mahdollisimman paljon
hyötyä tai vastaavasti mahdollisimman vähän haittaa koko Omistaja-asiakaskunnalle.

8.

YHTIÖN HALLINTOSÄÄNTÖ JA OSAKASKOKOUKSET
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8.1.

Yhtiöllä on voimassa Osakkaiden hyväksymä hallintosääntö. Hallintosäännön
tarkoituksena on muun muassa määrätä Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä
osakaskokouksissa, jolla osaltaan mahdollistetaan jokaisen Osakkaan määräys- ja
valvontavallan toteutuminen Yhtiön toimintaan sidosyksikköaseman edellyttämällä tavalla.

8.2.

Yhtiön hallintosäännössä sovitaan Osakkaiden vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa
kokoontuvan osakaskokouksen järjestämisestä. Jokaisella Osakkaalla on yhtäläinen
oikeus osallistua osakaskokouksiin ja vaikuttaa tätä kautta Yhtiön omistajaohjaukseen,
toiminnan ja strategian suunnitteluun, tavoitteisiin ja keskeisimpien päätösten
valmisteluun. Osakaskokouksessa kullakin osakaskokousedustajalla on yksi ääni.
Tarkemmat määräykset osakaskokouksien sisällöstä ja toiminnasta kuvataan
hallintosäännössä, jota voidaan muuttaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa
2/3 määräenemmistöllä niiltä osin, kuin sisältöä ei ole kuvattu tässä Sopimuksessa, jonka
muuttaminen edellyttää kaikkien Osakkaiden suostumusta.

9.

YHTIÖN HALLITUS

9.1.

Yhtiön hallitus vastaa toiminnan tarkemmista linjauksista koskien Yhtiön strategiaa,
toimintaorganisaatiota, tuotekehitystoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa, ottaen kuitenkin
huomioon Osakkaiden välillä sovitut toiminnan painopisteet sekä mitä tässä
Sopimuksessa on todettu. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5
muuta varsinaista jäsentä eli yhteensä vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista
jäsentä.

9.2.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä:
1) Yhtiön suurimmalla omistajalla on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen, joka toimii
hallituksen puheenjohtajana. Kyseinen osakas voi myös päättää nimetä toisen
hallituksen jäsenen puheenjohtajaksi.
2) Yhtiön toiseksi suurimmalla omistajalla on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen,
joka toimii hallituksen varapuheenjohtajana. Kyseinen osakas voi myös päättää
nimetä toisen hallituksen jäsenen varapuheenjohtajaksi.
3) Yhtiön kolmanneksi suurimmalla omistajalla on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen
jäsen.
4) Yhtiöön viimeiseksi liittyneellä osakkaalla tai yhteisesti liittymisestä päätöksen
tehneillä osakkailla, jotka edustavat laajaa toiminta-aluetta ja asiakasjoukkoa, on
oikeus nimetä yksi (1) yhteinen hallituksen jäsen. Mikäli tämän kohdan mukaisella
osakkaalla tai osakkailla on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen kohtien 1-3
perusteella, ei tätä oikeutta kuitenkaan ole. Edellä mainittu laaja kokonaisuus
merkitsee vähintään 20 % Yhtiön liikevaihdosta.
5) Yhtiön muilla osakkailla on oikeus nimetä vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2)
yhteistä hallituksen jäsentä hallituksen jäsenten kokonaislukumäärästä riippuen.
6) Hallitukseen nimettävistä jäsenistä vähintään yhdellä (1) on oltava liike-elämää,
liiketoimintaosaamista ja/tai ICT-alaa koskevaa asiantuntemusta Yhtiön
osakaskokouksen kulloinkin määrittelemällä tavalla. Mikäli omistajien nimeämien
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hallitusten jäsenten ei katsota täyttävän ehtoja, voidaan Yhtiön hallitukseen nimittää
ulkopuolinen hallituksen jäsen yhtiökokouksen päätöksellä.
7) Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa hallituksen
esityksen mukaan, jossa noudatetaan kohtuullisen korvauksen periaatetta ottaen
huomioon Yhtiön sidosyksikköasema ja muiden vastaavien yhtiöiden hallituksen
jäsenien palkkiotaso. Mahdollisille ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksettavat
korvaukset noudattavat yleisiä hallitusammattilaisuudessa noudatettavia periaatteita.
8) Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanon muuttamisesta, mikäli omistuksessa
tapahtuu oleellisia muutoksia tai jos osapuolten yhteinen näkemys muutoin sitä
edellyttää.
9) Hallituksen jäsenien valinnassa tulee huomioida, että jokaista Osakasta tulee edustaa
vähintään yksi hallituksen jäsen siten, että kaikilla Yhtiön omistajilla voidaan katsoa
olevan edustus hallituksessa ja tämän edustajan kautta määräysvaltaa Yhtiön
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Kaikilla osakkailla, joiden nimitysoikeus
perustuu kohtaan 5) ”muut osakkaat”, on oikeus osallistua ja vaikuttaa hallituksen
jäsenen valintaan siten, että valitun jäsenen/jäsenten voidaan katsoa edustavan
yhdessä kaikkia sellaisia osakkaita, joilla ei ole nimitysoikeutta kohtien 1-4
perusteella. Yhtiön Osakkailla on oikeus tehdä keskenään tästä osakassopimuksesta
erillisiä asiakirjoja koskien yhteisten hallituksen jäsenten valintaa.
10) Hallituksen jäsenten valinta valmistellaan Yhtiön osakaskokouksessa hallintosäännön
mukaisesti.
9.3.

Mikäli Yhtiöön liittyy uusi osakkeenomistaja, on kyseisellä osakkaalla oikeus osallistua
hallituksen jäsenten nimeämiseen yhdenvertaisesti muiden vastaavien Osakkaiden kanssa
seuraavassa yhtiökokouksessa.

9.4.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

9.5.

Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus
kutsua hallituksen kokous koolle. Hallituksen jäsenet voivat tästä poiketen yksimielisesti sopia,
että hallituksen kokous pidetään ilman kutsumismenettelyä. Hallitus voi tehdä päätöksiä
kokoontumatta edellyttäen, että kaikki päätökseen osallistuneet hallituksen jäsenet
allekirjoittavat tällaisen päätöksen.

10.

PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSESSA

10.1.

Hallituksen päätöksen teossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallituksen
päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan
ääni.

11.

YHTIÖN TOIMITUSJOHTAJA JA RAPORTOINTI

11.1.

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan kanssa tehdään
toimitusjohtajasopimus.
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11.2.

Toimitusjohtajan on saatettava kaikki vaikutuksiltaan olennaiset sopimukset ja muut
liiketoimet Yhtiön hallituksen tietoon ja käsiteltäväksi ennen tällaisiin liiketoimiin
ryhtymistä.

12.

PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA

12.1.

Yhtiökokous päättää sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa säädetään, sellaisista Yhtiön
liiketoimintaa koskevista muutoksista, jotka voisivat vaikuttaa Yhtiön
sidosyksikköasemaan. Päätös tehdään 2/3 määräenemmistöllä.

12.2.

Yhtiökokous päättää osakaskokousta koskevasta hallintosäännöstä. Hallintosäännön
hyväksymisestä ja sen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa 2/3
määräenemmistöllä.

12.3.

Yhtiökokous päättää tämän Sopimuksen kohdan 4.4 mukaisesta maksullisesta osakeannista
yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöllä.

12.4.

Muilta osin Yhtiön päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain
päätöksentekomenettelyä.

12.5.

Jollei Osakas erikseen toisin ilmoita, on Osakkaan yhtiökokousedustajalla oikeus
allekirjoittaa Osakasta sitova suostumus yhtiökokouksessa.

13.

MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

13.1.

Osakkaat sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja
toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota
tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää.

14.

OSAKKEIDEN LUOVUTUS

14.1.

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Yhtiön Osakkeita tai
niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön oikeuksiin oikeuttavia todistuksia tai oikeuksia
kolmannelle noudattamatta, mitä tässä Sopimuksessa on sovittu.

14.2.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on suostumuslauseke (13 §) ja lunastuslauseke (14 §), jotka
rajoittavat Yhtiön Osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden lunastushinta on ensisijaisesti
Yhtiön edellisessä maksullisessa osakeannissa tai vastaavaksi katsottavassa järjestelyssä
Osakkeesta maksettu hinta. Mikäli tästä on kulunut yli kolme vuotta lunastushetkestä
laskettuna, voi osakas vaatia lunastustilanteessa markkinasubstanssin uudelleen
laskentaa.

14.3.

Yhtiön Osakkaan osakkeet voidaan lunastaa yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti,
mikäli Osakas päättää olla osallistumatta kohdan 4.4 mukaiseen suunnattuun osakeantiin, tai
mikäli Osakas ei ole päättyneen tilikauden aikana hankkinut palveluja Yhtiöltä kohdan 7.1
mukaisesti.

14.4.

Osakkeita voidaan luovuttaa ja suostumus luovutukseen antaa vain luovutettaessa
Osakkeita hankintalain mukaiselle hankintayksikölle. Tämän rajoituksen tarkoituksena on
turvata Yhtiön sidosyksikköasema suhteessa Osakkaisiin. Mikäli Yhtiön toimintaa
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muutetaan tämän Sopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan siten, että Yhtiön
toiminnan tarkoituksena ei ole enää toimia hankintalain mukaisena sidosyksikkönä
suhteessa sen omistajiin, tätä ehtoa ei enää sovelleta.
14.5.

Osakkeiden siirtäminen kolmannelle edellyttää aina lisäksi, että uusi osakkeenomistaja
hyväksyy ja allekirjoittaa tämän Sopimuksen.

14.6.

Yhtiön Osakkaat päättävät tämän Sopimuksen voimaantulosta alkaen, että Yhtiön hallitus on
valtuutettu tekemään päätöksen Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovutuksesta uusille
osakkeenomistajille OYL:n 9 luvun mukaisella maksullisella suunnatulla osakeannilla. Valtuutus
on voimassa toistaiseksi ja se koskee Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Yhtiön hallituksella on
oikeus muilta osin päättää maksullista osakeantia koskevan päätöksen sisällöstä.

14.7.

Mikäli Yhtiön haltuun tulee uusia Yhtiön osakkeita, esimerkiksi lunastuksen seurauksena,
sitoutuvat Osakkaat valtuuttamaan Yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta
osakeannista uusille osakkeenomistajille lunastuksen yhteydessä tai viimeistään Yhtiön
seuraavassa yhtiökokouksessa. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja se ei kumoa aikaisemmin
annettuja valtuutuksia, ellei hallitus esitä yhtiökokoukselle aikaisemman valtuutuksen
kumoamista. Yhtiön hallituksella on oikeus muilta osin päättää maksullista osakeantia koskevan
päätöksen sisällöstä.

14.8.

Kohdan 14.6–14.7 mukainen maksullinen suunnattu osakeanti voidaan toteuttaa uusille
osakkeenomistajille hallituksen päätöksellä, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkaat toteavat, että painava taloudellinen syy voi Yhtiön
sidosyksikköaseman luonteen johdosta olla uusien omistaja-asiakkaiden saaminen Yhtiölle,
jotka hankkivat Yhtiöltä sen tuottamia palveluja, ja näin edistävät Yhtiön liiketoiminnan
toimintamahdollisuuksia.
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15.

SALASSAPITO

15.1.

Yhtiön toimintaa koskevat Osakkaan saamat tiedot ovat luottamuksellisia eikä tietoja saa
ilmaista ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain
mukaan oikeus saada tietoa Yhtiön toiminnasta. Tällöinkin Osapuolten tulee parhaan
kykynsä mukaan estää Sopimuksen perusteella saatujen tietojen välittyminen nimetyltä
tiedonsaajalta eteenpäin, esimerkiksi vaatimalla tarvittaessa asianmukainen
salassapitositoumus. Luottamuksellisuus jatkuu Sopimuksen voimassaolon lakkaamisen
jälkeenkin. Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän Sopimuksen perusteella saamansa
Yhtiötä koskevat tiedot salassa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osakkailla on oikeus
käsitellä ja julkaista tämä Sopimus osana kunnallista tai muuta vastaavaa
päätöksentekoprosessia, jonka julkisuudesta säännellään erityislainsäädännössä.

15.2.

Yhtiön hallitus voi päättää salassapitoa koskevien määräysten rajoittamatta siitä, että
tässä Sopimuksessa olevista tai Yhtiön toimintaa koskevista tiedoista annetaan riittävässä
määrin tietoja sellaiselle taholle, joka tarvitsee sitä Yhtiötä tai siihen liittyvien
omistusjärjestelyjä koskevien päätösten tekemiseen. Yhtiön hallitus voi myös valtuuttaa
Yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä käymään tarvittavia neuvotteluja tämän
Sopimuksen salassapitoa koskevien määräysten rajoittamatta.

15.3.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään tämän Sopimuksen salassapitoa koskeva ehto ei
koske sellaista tietojen luovuttamista tai julkistamista, jonka Osakas on velvollinen
toteuttamaan lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) nojalla.

16.

IMMATERIAALIOIKEUDET

16.1.

Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät 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 (jäljempänä "lmmateriaalioikeudet"), siltä osin kuin
lmmateriaalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden Yhtiössä toimimisen tuloksena,
siirretään Yhtiölle, ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden lmmateriaalioikeuksien edelleen
luovutukseen ja näiden lmmateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen.

16.2.

Kaikki lmmateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla
kohtuullisin kustannuksin. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimuskohta ei rajaa
työntekijöiden lainmukaista oikeutta korvaukseen työsuhdekeksinnöistä.

17.

TIEDONSAANTIOIKEUS

17.1.

Osakkaiden tiedonsaantioikeus toteutetaan pääsääntöisesti Yhtiön osakaskokouksissa,
jossa käsitellään Yhtiön toimintaa ja ajankohtaisia asioita. Osakkailla on myös oikeus
pyytää välttämättömät tiedot Yhtiön toiminnasta ja kehityksestä osakaskokouksien
ulkopuolella toimittamalla tätä koskeva yksilöity ja perusteltu pyyntö Yhtiön hallitukselle tai
sen nimeämälle yhteyshenkilölle, joka pyrkii vastaamaan pyyntöön kohtuullisessa ajassa.
Vastaus voidaan toimittaa myös seuraavaan osakaskokoukseen.
Tämän lisäksi Osakkaiden edustajilla ja asiantuntijoilla on oikeus pyytää Yhtiön
tilintarkastajilta näiden laatimat muistiot sekä muut vastaavat, Yhtiön taloudellista tilaa
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koskevat saatavilla olevat tiedot, esimerkiksi Yhtiön kirjanpitolainsäädännön
noudattamisen tai sidosyksikköaseman varmistamiseksi.

18.

SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO

18.1.

Tämän Sopimuksen oleelliseen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava
sopimussakkona miljoona (1.000.000) euroa rikkomusta kohden. Sopimussakko
maksetaan loukatulle Osapuolelle tai loukatun Osakkaan niin vaatiessa Yhtiölle.
Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta
siltä osin kuin loukatun Osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän.

18.2.

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu 30
päivän kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle
huomauttanut. Rikkomiseen syyllistyvällä Osapuolella on välitön tiedoksiantovelvollisuus
rikkomuksesta, mikä tulee toimittaa Yhtiön hallitukselle.

18.3.

Edellä todetusta poikkeavasti Osapuolet sopivat, että tämän Sopimuksen kohdan 7.1 tai 7.2
vastainen Osakkaan toiminta ei kuitenkaan ole sopimusrikkomus, josta rikkovalle Osapuolelle
syntyisi velvollisuus suorittaa sopimussakkoa.

19.

MUUT EHDOT

19.1.

Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osakkaiden
yksimielisellä päätöksellä. Muutokset liitetään tämän Sopimuksen liitteiksi. Suulliset muutokset
ovat mitättömiä.

19.2.

Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa
kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä:
a) Tämä Sopimus
b) Sopimukseen liittyvät asiakirjat; ja
c) Yhtiön yhtiöjärjestys.

19.3.

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja sitä
sovelletaan sen allekirjoittamisesta lahtien.
Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas on Yhtiön
osakkeenomistaja, kuitenkin siten, että kohdan 15 mukainen salassapitovelvoite jää
voimaan senkin jälkeen, kun Sopimus on ao. Osakkaan osalta päättynyt. Yhtiön osalta tämä
Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on lakannut olemasta voimassa
kaikkien Osakkaiden välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen ehtojen
vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen mukaisista
velvoitteistaan.

19.4.

Tämä Sopimus ja sen liitteet käsittävät Osapuolten välisen Sopimuksen ja
yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan. Aiemmat Osapuolten väliset mahdolliset solmitut
osakassopimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet tämän Sopimuksen
säätelevissä asioissa ovat mitättömiä.
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19.5.

Tätä Sopimusta ei voida siirtää ilman muiden Osapuolten suostumusta. Osakkeiden
luovutus ja siihen liittyvä sopimuksen siirto on säännelty tämän Sopimuksen kohdassa 14.

19.6.

Tähän Sopimukseen uudeksi Osakkaaksi liittyvä on velvollinen allekirjoittamaan erillisen
allekirjoitussivun, jossa sitoudutaan noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. Tämän
jälkeen uusi osakas lisätään tämän Sopimuksen liitteeseen 1.

19.7.

Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei
tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen
oikeuteen käyttää tuota oikeutta niin halutessaan.

19.8.

Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia,
viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus
muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen
muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu
mahdollisimman tarkasti.

19.9.

Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot on toimitettava kirjallisesti kullekin Osakkaalle.
Kirjallisena tiedoksiantotapana pidetään myös sähköpostitse tapahtuvaa tiedoksiantoa.
Tiedoksiannot on toimitettava Osapuolten erikseen ilmoittamiin postiosoitteisiin tai
sähköpostiosoitteisiin.

20.

ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI

20.1.

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
neuvottelemalla Osakkaiden kesken käyttäen tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa.
Mikäli yksimielisyyttä ei kuitenkaan saavuteta, tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat,
erimielisyydet ja vaateet ratkaistaan, mikäli joku Osapuoli sitä vaatii, ensisijaisesti
Rovaniemen käräjäoikeudessa, tai toissijaisesti välimiesmenettelystä annetun lain
(967/1992 muutoksineen) mukaisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Välimiesmenettely pidetään Rovaniemellä tai lähimmällä mahdollisella paikkakunnalla, ja
välimiesten lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

20.2.

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

21.

SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET

21.1.

Tätä Sopimusta on laadittu laatimishetkellä kaksikymmentäseitsemän (27) samasanaista
kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.
Kukin Osapuoli allekirjoittaa Osapuolta koskevan allekirjoitussivun kahtena (2)
alkuperäisenä kappaleena, joista toinen toimitetaan Yhtiölle ja toinen jää allekirjoittaneelle
Osapuolelle. Yhtiö toimittaa muiden Osapuolten allekirjoitussivuista jäljennöksen sitä
pyytäneelle Osapuolelle.

21.2.

Uuden osakkaan liittyessä tähän Sopimukseen osakkeenomistajalle toimitetaan
samasanainen kappale allekirjoitettavaksi, joka toimitetaan Yhtiölle allekirjoitettuna.
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[ALLEKIRJOITUKSET]
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LIITE 1: Yhtiön osakasluettelo
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