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1 OSAPUOTET

1.1 Tarjouskilpailun volttaja, Pihlajalinna Terveys Oy, y-tunnus 2303024-5, j;ljempene
"Voittajayritys" tai "Peetuottaja"

1.2 Alavuden kaupunki, y-tunnus oL77736-4

1.3 Kuortaneen kunta, y-tunnus 0180117-6

1.4 Ahtarin kaupunki, y-tunnus OL84622-7

1.5 Soinin kunta, y-tunnus 0Ia2637-3

1.6 Perustettava yhtid Oy, jeljempena "Yhtiij" tai "Yhteisyritys"

1.1-1.5 jeljempdnd kukin erikseen "Osakas" ja yhdessl "Osakkaat"

1.1-1.6 jaljempend kukin erikseen "osapuoli" ja yhdessd "Osapuolet"

1.2-1.5 yhdessa "Kunta" tai "Kunnat"

2 SOPIMUKSEN TAUSTA

Perustettava yhtiit Oy ["Yhti0"] on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiva yritys, jonka
toiminnan painopiste on sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon sekii perustason

erikoissairaanhoidon alueellisten palvelujen tuottaminen ja kehitteminen.

Sopimus perustuu vuodenvaihteessa 2014-2015 jdrjestettyyn Kuntien sosiaali- ja
terveystoimen ulkoistamista koskevaan tarjouskilpailuun. Kilpailutuksella haettiin
kumppania, jonka kanssa perustettaisiin Yhteisyritys tuottamaan osakassopimuksen
liitteena olevan Palvelusooimuksen mukaiset oalvelut.

Pihlajalinna Terveys Oy ["Voittajayritys"] on perustanut Yhti6n. Yhtiiin kotipaikka on
Alavus. Yhtidn osakepaeoma on ennen tesse sopimuksessa tarkoitettujen jerjestelyjen
taytant6onpanoa 10.200 euroa. Voittajayritys omistaa ennen tesse sopimuksessa
tarkoitettujen jarjestelyjen taytantaiainpanoa kaikki Yhtiiin osakkeet, yhteensa 510
osaketta.

Kaikki Osapuolet ovat huolellisesti ja itsenaisesti arvioineet t5men sopimuksen heille
tuomat oikeudet ja velvollisuudet seki sopimusjarjestelyyn liittwet riskit ja

mahdollisuudet.

3 MiIARITELMAT

TessA sopimuksessa keytetevat termit ja niiden meeritelmdt ovat seuraavat:

"Kunta" tai"Kunnat"
Tarkoitetaan tarjouskilpailun jerjesteneita kuntia taikka kuntia, jotka mahdollisesti
myiihemmin tulevat osakkaaksi Yhteisyritykseen. Tarkoitetaan my<is samoja tahoja kuin
palvef usopimuksessa kaytetty "filaaja", "filaajat", "Tilaajatahot", "Tilaajaku n nat".
Osakkuus ei kuitenkaan koske Kuusiokuntien terveyskuntayhtymda.

lMikafi vuonna 2O!4-2OL5 vireille ollut
Palvelusopimuksen voimassa ollessa, tilaajana
terveyspalvelujen jarjestemisvastuu siirtyyl

sote-jerjestemislakimuutos toteutuu
voi olla taho, jolle Kuntien sosiaali- ja
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"Osakas" tai "Osakkaat''
Tarkoitetaan Voittajayritystd taiyhta tai useampaa Kuntaa taikka kaikkia edellS mainittuja
yhdesse.

"Osapuoli" tai "Osapuolef'
Tarkoitetaan Yhteisyrityst;, Voittajayrityste tai yhte tai useampaa Kuntaa taikka kaikkia

edelle mainittuja yhdesse.

"Palvelusopimus"
Osakassopimuksen liitteena oleva sopimus, jolla sovitaan Kuntien sosiaali- ja

terveyspalveluiden tuottamisesta Yhteisyrityksen toimesta.

'Paevastuullinen toimija"
Tarkoittaa Voittajayrityste tilanteessa, jossa Voittajayritys on osallistunut tarjouskilpailuun
osana ryhmittymea, joka jArjesteytyy siten, etta ainoastaan yksi ryhmittym;n jesen tulee
osakkaaksi Yhti60n ja muut ryhmittymdn jisenet toimivat Yhti0n alihankkijoina.

"Voittajayritys"
Tarkoitetaan Kuntien vuodenvaihteessa 2O14-2OLS jerjestdm5n sosiaali- ja
terveyspalveluiden ulkoistamista koskevan tarjouskilpailun voittajaa.
Voittajayritys vastaa myiis keytannitssa Yhteisyrityksen palveluntuotannosta.

"Yhteisyritys" tai ' fhtiti"
"Kuntien" ja "Voittajayrityksen" yhdesse perustama yhti0.
Tarkoitetaan myiis Palvelusopimuksessa tarkoitettua Palveluntuottajaa.

4. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Osakkaat tavoittelevat uudenlaisen alueellisen perusterveydenhuollon, perustason ja

muun erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelukonseptien luomista ja ndihin
malleihin perustuvan liiketoiminnan kAynnistemist5 Kuntien alueella. Yhtio tuottaa
liitteena 2 olevan sosiaali- ja perusterveydenhuollon tuottamista koskevan
Palvelusopimuksen mukaisesti palveluja tessa sopimuksessa luetelluille Kunnille,
kuntayhtymille ja mahdollisesti muille Palvelusopimukseen liittyneille jaltai Kuntien taikka
jonkin Kunnan kanssa yhteistoiminta-alueen tai muun kunnallisen yhteistyijn muodon
perustaneille kunnille.

Yhtidn toiminnassa otetaan ensisijaisesti huomioon Kunnille lain mukaan kuuluva
palvelujen jerjestemisvastuu. Kunnilla kuitenkin seilyy edelleen vastuu ja
koordinointivelvollisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen jerjestemiseste alueellaan.

Mikali sote-jerjestimislakil taikka muu siihen verrattava tai sen korvaava myohempi
lainsiiadentO tulee voimaan, on mahdollista, ette Pabelusopimukseen liittwdt velvoitteet
siirtwet jerjestemis- ja tai tuottamisvastuun saavalle uudelle kuntayhtymelle tai muulle
kolmannelle taholle. Telldin uudesta kuntayhtymest; tai muusta kolmannesta tahosta
tulee Palvelusopimuksen osapuoli. Tdss; tilanteessa Osapuolet sitoutuvat
neuvottelemaan tehen osakassopimukseen mahdollisesti tarvittavista muutoksista siten,
ette Palvelusopimuksen mukainen palveluntuotanto jatkuu Palvelusopimuksen mukaisin
ehdoin siine maiiritellyn sopimuskauden loppuun saakka.

Osakkaiden tarkoituksena on t5ll5 sopimuksella sopia Yhtidn osakkeiden omistuksesta,

1 ntzzqlz)t+ latksi sosiaali- ja terveydenhuollon jdrjestdmisesta sek6 er5iksi siihen liitryviksi laeiktt, .')A2,-
annettu eduskunnalle 4.12.2014. Arvioitu voimaantulo vaalikaudella 2015-2019. -
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niiden myyntia siiatelevista rajoituksista, Yhtiiin liiketoiminnan jarjestemiseste ja

hallinnosta sekd Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiddn ja toisiinsa ndhden.

Sopimuksessa sovitaan mytis mahdollisista Yhtion purkua koskevista toimista.

Osakkaiden tarkoituksena on hallinnoida ja kehittiiii Yhtion liiketoimintaa Yhti0n
hallituksen hyviiksymdn liiketoimintasuunnitelman tai Yhti6n hallituksen peatosten
perusteella siihen tehtyjen muutosten mukaisesti siten, ette Yhtion liiketoiminnan
kannattavuus turvaa Yhtidn pitk;jenteisen toiminnan ja kehitt;misen sen arvoa
kasvattaen.

5. OSAPUOITEN VASTUUT JA VELVOTTISUUDET

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tate sopimusta ja teman sopimuksen liitteene 2
olevaa Palvelusopimusta.

Voittajayritys sitoutuu noudattamaan kaikkia Palvelusopimuksessa Palveluntuottajalle
meariteltyja sopimusvelvoitteita. Voittajayritys vastaa siten myds palvelusopimuksen
mukaisten sopimussakkojen, vahingonkorvausten, kateostojen kustannusten ja muiden
Palvelusopimuksessa maariteltyjen Palveluntuottajan maksettavaksi tulevien korvausten
maksamisesta Kunnille seke vastuuvakuutuksen kustannuksista. Tilaaja taisen sijaan tullut
taho vastaa Palvelusopimuksen mukaisista Tilaajan velvoitteista suhteessa
Palveluntuottajaan.

Kunnat sitoutuvat noudattamaan kaikkia Palvelusopimuksessa Tilaajalle maiiriteltyja
sopimusvelvoitteita.

Mikali Palvelusopimuksen tilaajan organisaatio-, hallinto- tai muu palvelusopimuksessa

tarkoitettujen palveluiden jerjestemiseen liittwa toiminnallinen taikka muu rakenne
muuttuu Palvelusopimuksen voimassaolon aikana esimerkiksi hallinnollisten,
lainseadannollisten tai muiden niihin verrattavien seikkojen johdosta siten, ettd
Palvelusopimuksen kattamien palvelujen jerjestejaksitulee tilaajan sijaan tai sen puolesta
osittain tai kokonaan, vSlittiimesti tai velillisesti joku muu taho, siirtyy
Palvelusopimuksessa maeriteltyjen velvoitteiden noudattaminen Kunnilta tilaajan sijaan
tulleelle taholle.

5. TOIMENPITEET TAMAN SOPIMUKSEN ALTEKIRJOITUKSEN YHTEYDESSA

Temin sopimuksen allekirjoituksen yhteydessi pdatetean tai ennen taman sopimuksen
liitteene 2 olevan palvelusopimuksen mukaisen palveluntuotannon aloittamista yhtitin
ylimdiriisen yhtiokokouksen pdive, jota ennen kuntien tulee valita omat edustajansa
yhti6n yhti6kokoukseen ja hallitukseen.

Ylimeiiraisesse yhtiiikokouksessa paAtetaan maksullisesta suunnatusta osakeannista, jolla
yhtiij laskee liikkeelle yhteense 490 uutta osaketta. Osakkeet tarjotaan
osakkeenomistajien merkintaetuoikeudesta poiketen Osakkaiden merkittaviksi
seuraavasti:

Kunnat yhteense:490 uutta Yhtion osaketta (49 % yhtitin kaikista osakkeista)

Alavuden kaupunki 232 uutta Yhtion osaketta (23,18 % Yhtion osakkeista)

Kuortaneen kunta 77 uutta Yhtidn osaketta (7,72 % Yhtiijn osakkeista)

Aht;rin kaupunki 132 uutta Yhtion osaketta (13,24 % yhtion osakkeista) ?,on-
luo /#a lL (f s< rP r.^)



Soinin kunta 49 uutta Yhtidn osaketta (4,85 % Yhtiiin osakkeista)

Kunnat yhteensa:490 uutta Yhtitin osaketta (49 % Yhti6n kaikista osakkeista)

Ku n nat ta rkistavat osakeja ka u maa 3I.72.20L7, 31.72.2OL9, 37.I2.2022 )a 3I.72.2025
tilanteen mukaan.

Tarkistukset toteutetaan, mikSli kuntien maksuosuuksissa on lainsaed;nniin muuttumisen
tai muun syyn vuoksi suoraan yhteistoimintayritykselle tai viilillisesti muun tilaajatahon
kautta poikkeamia liihtdkohtatilanteeseen tai edelliseen tarkistettuun tilanteeseen.

Kuntien maksuosuuksien mukaisissa tarkistustilanteissa, jotka muuttavat osakejakaumaa,
sitoutuvat kunnat myymeen osakkeita toisilleen niiden merkintiihintaan.

Osakkeet merkitdan valittomAsti yhtiokokouksessa yhti6kokouksen pttytakirjaan
liitetteveen merkintdlistaan.

Osakkeiden osakekohtainen merkint5hinta on 20 euroa. Merkintahinta maksetaan
Yhtidn osoittamalle pankkitilille osakemerkint6jen yhteydesse.

Osakemerkintijjen tekemisen edellytyksenii on aina, ette Osakas tai muu taho, jolle
osakkeita tarjotaan merkittdveksi, hyveksyy taman osakassopimuksen ehdot ja sitoutuu
allekirjoituksellaan tihdn osakassopimukseen.

Kerrotun osakeannin ja -merkint6len jdlkeen yhtion omistus jakautuu Osakkaiden kesken
seuraava$r:

Voittajayritys Oy 510 osaketta ja 55nta, edustaen 51 % yhtidn kaikista osakkeista ja
iianiste.

Kunnat yhdessi yhteensa 490 osaketta ja iiante edustaen 49 % Yhtitin kaikista osakkeista
ja eenistii, jakautuen seuraavasti:

. Alavuden kaupunki 232 osaketta ja 5ente, edustaen 23,1g % yhtion kaikista
osakkeista ja Senista.

. Kuortaneen kunta 77 osaketta ja adnte, edustaen 7,72 % yhtitin kaikista
osakkeista ja 6eniste.

. Ahterin kaupunki 132 osaketta ja aent5, edustaen 13,24 % yhtion kaikista
osakkeista ja aaniste.

. Soinin kunta 49 uutta osaketta ja e;nta, edustaen 4,86 % yhtidn kaikista
osakkeista ja Saniste.

Liseksi temAn osakassopimuksen allekirjoituksen yhteydessd sovitaan osakkeiden
merkinnan yhteydesse pidetteveksi Yhtitin ylimeiirainen yhtiijkokous, jossa valitaan
Yhti6lle uusi hallitus, johon kuuluu tdm6n sopimuksen kohdan 9. mukaisesti kahdeksan
j;senta, joista Voittajayritys nimed 4 jiisentd ja jokainen Kunnista yhden jdsenen. Kullekin
hallituksen jasenelle voidaan valita henkilijkohtainen varaj6sen, jonka nimeemisesta
vastaa se taho, joka on nimennyt sen hallituksen varsinaisen jdsenen, jolle kyseinen
varajasen on nimetty.

7. YHTION RAHOITUS

7.1 Osakemerkintdjen maksuilla saatava yhtiain rahoitus, 9.800 euroa siioitetaan
kokonaisuudessaan osakepddomaan.

7.2 Yhtidn saamaa rahoitusta kayteteen liitteena 3 olevassa
kuvatulla tavalla liiketoiminnan kavnnistemiseen. yhtiii

Liiketoiminta.suun nitelmassa /U7,afoittaa toimintansa, kury'/Z
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osakepeaoma on maksettu. Sijoitetun vapaan peSoman rahastoon sijoitettavat rahat
maksetaan hallituksen oeetoksen mukaan toiminnan alettua.

7.3 Yhti6n liiketoiminnan rahoitus toteutetaan jatkossa Yhtitin omalla tulorahoituksella,
joka Yhtidn aloittaessa toimintansa muodostuu paaosin Kuntien kanssa solmittavassa
Palvelusopimuksessa sovituista maksuista. Osakkailla ei temen sopimuksen perusteella
eika muutoinkaan ole velvollisuutta (mutta on oikeus omistustensa mukaisessa suhteessa)
osallistua mahdollisiin Yhtion osakepeaoman korotuksiin tai muihin osakkeiden
merkintadn oikeuttavien instrumenttien merkintdihin, eike antaa Yhtitille lainaa tai muuta
rahoitusta eika Yhtion vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia. Mikeli Yhtitt tarvitsee
lisArahoitusta, se jarjestetaan yhti6kokouksen erikseen sopimilla rahoituskierroksilla oman
peaomin ehdoin tai hallituksen p5etdksin rahoituslaitoksista normaalein ehdoin.

7.4 Kohdissa 10. Peet6ksenteko yhti6n hallituksessa, ja 13. piietdksenteko yhtitin
yhtitikokouksessa sovitusta huolimatta osapuolet sitoutuvat myotevaikuttamaan
(merkintaetuoikeuksin toteutettavan) osakeannin tai muun annin toteuttamiseen, mikdli
anti on velttemet6n osakeyhtiolain mukaisen yhtiiin negatiivisesta omasta pe;omasta
kaupparekisteriin tehtev5n ilmoituksen velttdmiseksi. Mikeli yhtio ajautuu tilanteeseen,
jossa sen osakepdeoma on menetetty, yhti6n tulee ensisijaisesti suunnitella toimintansa
kannattavuus siten, etta toiminnan tulot ja menot ovat pitkiille aikavelille tasapainossa.
Tallaisessa tilanteessa tehtevat peetokset ohittavat osakassopimuksen kohdan 10.
mukaisen paiitiiksentekojerjestyksen (poikkeuksena kuitenkin kohta 10.4., jota ei voida
ohittaa ilman asianomaisen kunnan suostumusta). Mik6li vakauttamistoimenoiteet eivat
vakauta yhtion maksuvalmiutta valittiimesti, yhtion osakkaat sitoutuvat
kdyttdpedomarahoitukseen ensis|jaisesti suorittamalla yhtiiille sen tavanomaiseen
liiketoimintaan liittwet velvoitteensa viipymatte ja vasta toissijaisesti pdaomittamalla
yhtitttii joko oman peeoman ehtoisella rahoituksella tai oman pSeoman ehtoisella lainalla.

8. PANTTAUSKIELTO

8.1 Yhtidn osakkeita tai Yhti6n osakkeiden merkintadn oikeuttavia instrumentteja tai
niihin liittyvi:i todistuksia tai muita asiakirjoja eivet osakkaat saa pantata eivetkd rasittaa,
eika osakkeisiin liittwia oikeuksia muutoinkaan saa luovuttaa ilman toisten Osakkaiden
suostumusta.

8.2 Yhtidn osakkeiden ja osakkeiden merkintean oikeuttavien instrumenttien
luovutuksesta ja tamen sopimuksen siirtemiseste samassa yhteydessa on sovittu
jeljemp;ne kohdassa 17.

9, HATTITUKSEN KOKOONPANO JA KOKOONTUMINEN

9.1 osapuolet sitoutuvat mydtevaikuttamaan siihen, ette yhtidn hallituksen jesenten
lukumddri on kahdeksan. Voittajayritys nimedd hallituksen jeseniste nelja ja halutessaan
neille varajasenet. Jokainen Kunnista nimea; yhden hallituksen jasenen ja halutessaan
talle varajSsenen. Edell; mainitun rajoittamatta, voittajayrityksella on kuitenkin aina
oikeus nimetd vahintaen yhti monta hallituksen jesenta ja varajasenta kuin muilla
osakkeenomistajilla yhteensd.

Osakkaat sitoutuvat aenestemeen yhtidkokouksessa edelle sanotun hallituspaikkajaon ja
hallituksen jasenten lukumearan toteuttamiseksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yksi Voittajayrityksen nimeemiste ja yhtitikokouksen
valitsemista hallituksen jasenistii. Toimitusjohtajaksi valitaan Voittajayrityksen nimeiirnd-1 -
henkil6. Toimitusjohtaja eivoitoimia haltituksen puheenjohtajana. 
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Kutsu Yhtion hallituksen kokoukseen on toimitettava vehintAen viisi (5) peivee ennen
kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos yksikin
hallituksen jesen niin vaatii.

9.2 Hallitus voi tehdi piiitdksiS kokoontumatta edellyttaen, etta kaikki hallituksen
jesenet hyveksyvet allekirjoituksellaan tehdyn pietdksen.

9.3 Hallituksen jesenen nimitt;neelld Osakkaalla on oikeus nimitte; uusi jdsen
nimittamansd hallituksen jesenen tilalle. Uuden jesenen valinta on Osakkaan
vaatimuksesta toteutettava viipymattd yhtiiikokoukselle asetettua kutsuaikaa
noudattamatta ja temen Osakkaan vaatimuksesta osakeyhtiolain 5 luvun 1g:n mukaisella
tavalla (yhti6kokousta pitiimetta).

9.4 Osakkaat pyrkiviit siihen, etta hallituksen jeseniksi nimettevilli henkil6illd on riitteve
ja monipuolinen sekd toisiaan teydenteva toimialan ja toiminta-alueen osaaminen ja
kokemus. Lisdksi osakkaat pyrkiv5t siihen, ett5 seke Kuntien ettd Voittajayrityksen
edustajista ainakin yhdellS on myds liiketaloudellista tai muuta kaupallista osaamista ja
kokemusta.

10. PAAToKSENTEKo YHTION HALIITUKsEssA

10.1 Ellei tesse sopimuksessa muuta todeta, pedtoksenteko yhtion hallituksessa
tapahtuu osakeyhtittlain ja yhtitin yhtioj;rjestyksen meiireamelle tavalla. osakkaat
pyrkivat siihen, etti peetiiksenteko yhtitin hallituksessa tapahtuisi yksimielisesti.

10.2 Seuraavassa luettelossa mainituista asioista pdatteminen tai esitysten tekeminen
yhti6kokoukselle Yhti6n hallituksessa edellyttea vahintedn 75 % enemmistaie hallituksen
peett ksenteossa ja kaikkien sellaisten osakkaiden suostumusta, iolden toimintaan tai
taloudelliseen vastuuseen kyseinen peatiis voi merkittevdsti vaikuttaa:

,

.

Merkittevet ja olennaiset sopimukset ja liiketoimet yhti6n ja osakkaan seka yhtidn
ja Osakkaan lehipiirin velilla. Selvyyden vuoksi todetaan, etta yhtiiin
normaalitoiminnan puitteissa tavanomaisin kaupallisin ehdoin tehtiivia
sopimuksia, jotka liittyvet palvelusopimuksen mukaisen palvelu ntuotan non
j;rjestamiseen, ei pidete tdssi tarkoitettuina merkittavine ja olennaisina
sopimuksina. osakkaan ollessa osakeyhtici, ldhipiiri maiiritellaan osakevhtidlain 8
luvun 5 S:n 2 momentin mukaisesti;
Yhti6n harjoittaman liiketoiminnan olennainen muuttaminen, liiketoiminnan tai sen
olennaisen osan myynti tai lakkauttaminen;
Liiketoimintasuunnitelman olennainen muuttaminen ja
Liiketoimintasuunnitelmasta olennaisesti poikkeava peatits;
Yhtion liiketoiminnan osa-alueiden lakkauttaminen taikka merkitt;va
vehent5minen tai alasajo taikka uusien palvelusopimuksen ulkopuolisten
liiketoiminnan osa-alueiden keynnistem;nen;
Liiketoiminnan lopettaminen, olennainen supistaminen tai kasvattaminen tai muu
liiketoiminnan olennainen muuttaminen, mukaan lukien merkittavet yrityskaupat
riippumatta siita, tehdeenk6 ne osakekaupan tai liiketoimintakaupan muodossa;
Yhtion merkitteva lainanotto tai -anto sekii vakuuksien, takausten taikka muiden
Yhtiote sitovien merkittevien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen
olennainen muuttaminen;
Yhtiiin sulautumista tai jakautumista koskevan suunnitelman hyvdksyminen;
Hakeutuminen selvitystilaan, konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai muuhun
vastaavaan jdrjestelyyn (ellei kyse ole lakiin perustuvasta velvollisuudesta);
osakepeeoman korottaminen tai alentaminen, omien osakkeiden lunastaminen tai

vii.
viii.

ix.

hankkiminen, osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ?,' , -liikkeeffefasku, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottaminen yhtitikokouksen ,/ *-"2''
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antamien valtuuksien puitteissa seke naihin liittyvien ehtojen muuttaminen, niilte
osin kuin on kyse Yhtion kannalta merkittavdste omistusjerjestelyste;
uuden tytaryhteisiin, konserni- tai osakkuusyhti6n perustaminen tai hankkiminen,
ja
padtiiksen tekeminen Yhtidn tai sen tytSryhtiii liiketoiminnan taikka osakekannan
tai niiden osan myyntihankkeesta.

10.3 Seuraavassa luettelossa mainituista asioista paettaminen tai esitvsten tekeminen
yhtidkokoukselle Yhtion hallituksessa edellyftiia yksimietistd ha ituksen
Deatdksentekoa:

i. Yhtidjarjestyksen muuttaminen, ellei kysymys ole teknisesta muutoksesta tai
muutos ole muuten vaha inen;

ii. Yhti6n strategia ja sen merkittevat muutokset ellei esitetty strategia muutos ole
Palvelusopimuksen tarkoittaman palvelutuotannon kustannustehokkaaksi
jarjestemiseksi ehdottoman v6ltt;met6n ja merkitykseltdan sellainen, ettei se
vaaranna Palvelusopimuksen mukaista palvelutuotantoa;

iii. Palvelusopimukseentehtavatmuutokset
iv. osallistuminen tarjouskilpailuihin tarjoajana paitsi milloin osallistuminen taoahtuu

osana ryhmittymae, eika tarjouskilpailuun osallistumisesta taikka siine referenssind
kayttimiseste ole Yhti6n palvelusopimuksen mukaiselle palvelutuotannolle haittaa.
Tarkennuksena edelliseen: mikiili tarjouskilpailuun osallistuminen edellWtaii
Yhtiolta sosiaali- ja terveydenhuollon parveruiden tuottamista kuntien arueen
ulkopuolelle ja niistd taloudellisen vastuun ottamista on kvseessd tAman kohdan
mukainen tarjouskilpailuun osallistuminen. yhtio voi vapaasti osallistua
tarjouskilpailuihin, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjotaan
tuotettavaksi kuntien alueella tai tarjouskilpailuihin, joissa yhtiij on osa
ryhmittymee, eikd kilpailuun osallistuminen edellyte yhtii te palveluiden
tuottamista kuntien ulkopuolelle tai taloudellista vastuuta tarjotuista palveluista.
Yhti6n hallitusta informoidaan aina kun yhtid osallistuu tarjouskilpailuihin;

v. Tavanomaisesta voitonjakokeytennosta poikkeamisesta soDiminen

10.4. Seuraavista asioista paattivat ainoastaan Kunnat:
. Palvelusopimukseen liittwen optiokauden kaytteminen. Optiokauden

kayttiriinotosta peetetaan palvelusopimuksen viiden ensimmaisen
sopimusvuoden aikana.

. Kuntakohtaisten terveysasemien tai -keskusten lopettamisesta tai niiden
palvelutasoa alentavista muutoksista pdatt;e asianomainen kunta.

10.5.Kukin osakas on velvollinen seuraamaan osakkaiden peatoksentekoa yhtiosse ja
ilmoittamaan viipymetta Yhti<in hallituksen puheenjohtaja lle, mikdli katsoo jonkun
yksittaisen Yhti0n hallituksen kokouksessa kdsiteltevan taikka hallituksen yhtiokokoukselle
kasiteltiivaksi esittamen piiiitoksen tai asian vaikuttavan sen lakise5teisen
palveluvelvoitteiden toteuttamiseen taikka taloudelliseen vastuuseen.

Hallituksen puheenjohtaja hankkii osapuolen suostumuksen osapuolen toimivaltaan
kuuluvassa asiassa. osapuolen nimittemen yhtitin hallituksen jasenen antamaa Ja tamdn
allekirjoittamaan hallituksen kokouspdytiikirjaan merkittye suostumusta oidetiiiin
kohdassa

10.2 tarkoitettuna suostumuksena siltd osin kuin asia kuuluu yhtiiin hallituksen
p;etent6valtaan. Liseksi Osapuolen yhtiokokousedustajan antamaa ja tAman
allekirjoittamaan Yhtion yhtiokokouksen p6ytikirjaan merkittye suostumusta pideteen
yllS mainittuna osapuolen suostumuksena silta osin, kuin asia kuuluu vhtion
yhticikokouksen peatdntevaltaan. ,'a
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11. PATTITITANTEET

11.1. Mikeli Osakkaat eivat piiase yksimielisyyteen kohdissa 10.2, 10.3 ja 13.1
mainituissa asioissa, jotka vaativat joko vahintaan 75 % enemmist6e fia joissain tilanteissa
Osakkaiden suostumusta) tai yksimielisyytte hallituksen peatOksenteossa tai vastaavasti
2/3 mAeraenemmistde yhti6kokouksessa ja mikeen Osakkaiden ehdottamista ratkaisuista
ei ole Osakeyhtitilain pakottavien sd;nnosten vastainen, jokaisella Osakkaalla on oikeus 20
arkipiiven kuluessa tdllaisen pattitilanteen tai potentiaalisen pattitilanteen syntymiseste
antaa muille Osakkaille kirjallinen ilmoitus ("tlmoitus") pattitilanteesta (,,pattitilanne,,).

7t.2. llmoituksen vastaanottamisen jiilkeen Osakkaiden tulee pyrkiii selvittiimiidn
Pattitilanne siirtemelld asia Voittajayrityksen konsernin toimitusjohtajan ja kunkin Kunnan
kaupungin-/kunnanjohtajan kdsiteltiivdksi ja heiden tulee tavata 10 arkipiiven kuluessa
llmoituksen vastaanottamisesta. Tapaamista varten osakkaiden tulee lahettaia toisilleen
ennen tapaamista kirjalliset selvitykset, jossa selitetaen mahdollisimman
yksityiskohtaisesti miksi Osakas uskoo, etta sen esittiime ratkaisuehdotus ja kanta olisi
Yhti6n etujen mukainen ("Ratkaisuehdotukset,,). Selvyyden vuoksi todetaan, etta samaa
ratkaisua ehdottaneet Osakkaat lShettavat yhteisen Ratkaisuehdotuksen muuta ratkaisua
ehdottaneille osakkaille. voittajayrityksen konsernin toimitusjohtajan ja kunkin Kunnan
kaupungin-/kunnanjohtajan tulee neuvotella hyvdssd hengessd ratkaisun laiyt;miseksi
Pattitilanteeseen.

Mikdli osakkaat eivat kahden (2) kuukauden kuluessa (tai pidemmdn ajan, mikiili
Voittajayrityksen konsernin toimitusjohtajan ja kunkin Kunnan kaupungin_
/kunnanjohtajan viililld on sovittu my6haisemmastd paivastii) ilmoituksen
vastaanottamisesta ole liiyteneet kaikkia osakkaita tyydyttevea ratkaisua
Pattitilanteeseen, Pattitilanne esitetiiiin yhti6kokouksen pSatettevaksi. Mikali oeet6kselle
voi kuitenkin olla vaikutusta palvelusopimukseen tai sen mukaisten velvoitteiden
teytt5miseen, Voittajayrityksen kanta ratkaisee.

12, TOIMINIMEN I(IR'OITUSOIKEUS

Toiminimen voi kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jesente yhdessa, joista
toinen edustaa Voittajayritystii ja toinen on kuntien valitsema henki16.

13. PAATOKSENTEKo YHTI6N YHTIoKoKoUKsEssA

13.1 Peatdksenteko yhtittn yhtittkokouksessa tapahtuu osakeyhtidlain, yhtidjiirjestyksen ja
taman sopimuksen mdaraamelle tavalla. yhtitin yhtitikokouksessa tehtevean p;at6kseen
tarvitaan 2/3 mearaenemmistd osakeyhtiolain 5 luvun 27 s:ssa mainittujen paetdsten
lisdksi Yhtidn koko liiketoimintaa tai olennaista osaa liiketoiminnasta koskevaa kauppaa
hWeksytteessa.

13.2. Osakkaat voivat yhti6kokousta pitemStte tehda pe;tirksi; yhtiiikokoukselle
kuuluvasta asiasta osakeyhtitjlain 5 luvun 1 S:n mukaisesti.

14. TIUNTARKASTAJA

Yhtidn tilintarkastajan tulee olla sama KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisd kuin
Voittajayrityksell; tai sen konsernilla ellei osapuolten kesken toisin sovita.
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15. OSINGONJAKO

Yhtitin tavoitteena on 4-10 %:n liikevoitto. Toiminnan pitk5jAnteisen kehittemisen
perusedellytys on vakaa kannattavuus. Mikeli Yhtiiin liikevoitto ylittaa asetetun vuotuisen
tavoitteen, keytetedn ylittdva osa Yhti6n toiminnan kehittemistarkoitukseen tai tervevden
ja hyvinvoinnin edistemiseen Kuntien alueella.

Osakkaat sopivat Yhtion osingonjaosta
turvaamisen ja Osakkaiden

ottaen huomioon liiketoiminnan jatkuvuuden
keskenadn sopimat tuottotavoitteet

Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

16. MUUT OSAKKAIDEN OIKEUKSIIN LIITTWAT SOPIMUKSET

osakkaat vakuuttavat, etteivet ne ole tehneet eivetk; tule tekemS6n tamen so0imuksen
voimassa ollessa ilman muiden Osakkaiden suostumusta muuta osakassopimusta, jossa
sovittaisiin tasse sopimuksessa saannellyiste tai niihin verrattavista seikoista

Osapuolet sopivat, ette kaikki yhtitin ja sen yksitteisen Osakkaan tai Osakkaan
intressiyhteisiin ja edellii kohdassa 10.2 (i) miSritellyllS tavalla Osakkaan lahipiiriin
kuuluvan tahon velilla tehtdvdt sopimukset tulee tehda markkinaehtoisesti kiiyvilla
hinnoilla suosimatta lahipiiria. Niiden tulee olla yhtiijn edun mukaisia.

17. OSAKKEIDEN LUOVUTUS, LUNASTUS SEKA MUUT REATISOINTIOIKEUDET

osakkeita voi luovuttaa ainoastaan taman sopimuskohdan 17 mukaisesti. elleivet
Osakkaat yksimielisesti kirjallisesti toisin sovi.

osakas ei saa, tarjoamatta ensin osakkeita muiden osakkaiden ja yhtiiin ostettavaksi,
luovuttaa Yhtion osakkeita ilman osakkaiden yhtapitav;a kirjallista suostumusta.
osakkaiden ja Yhtidn halutessa ostaa tarjotun osakkeen, menettelyyn sovelletaan, mite
yhti6ja rjestykse n lunastuslausekkeessa on sovittu menettelysta. Mite yhtiiije rjestyksessa
on lausuttu lunastushinnasta, ei kuitenkaan sovelleta.

Kohdassa 5 mainituissa Kuntien maksuosuuksien mukaisissa tarkistustilanteissa, jotka
muuttavat osakejakaumaa, sitoutuvat kunnat myymean osakkeita toisilleen niiden
merkintahintaan. Muissa tilanteissa lunastushinnasta neuvotellaan.

Mikeli Osakas tai Yhti6 ei kdyttiiisikSSn tiimen osakassopimuksen mukaista osto-oikeutta
tai osakkeen luovuttaja ei tarjoa luovutettavaa osaketta muiden osakkaiden tai yhtidn
ostettavaksi tai muutoin siirtSd osakkeen temen sopimuksen vastaisesti, muilla Osakkailla
ja Yhtiiille on mahdollisuus edelld sovitun liseksi lunastaa osake yhtitijarjestyksen
lunastuslausekkeen perusteella.

osakkeiden lunastamisesta siirron tapahduttua on sovittu yhtiojarjestyksen
lunastuslausekkeessa. Yhtidjarjestys sisdltee my6s suostumuslausekkeen.

Ylle tasse kohdassa l7 sovitun soveltumatta, osakkaat sitoutuvat antamaan suostumuksen
ja olemaan keyttdmatte lunastusmenettelyd silloin kun osakas luovuttaa osakkeitaan
omassa maiiriiysvallassaan olevalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtitille edellyttiien,
ette:

(a) osakkeita luovuttanut osakas sitoutuu huolehtimaan siita, ettii luovutuksen saaja
sitoutuu noudattamaan teta sopimusta liittymiilld tamdn osakassopimuksen
Osapuoleksi;
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osakkeita luovuttanut Osakas jiid temen sopimuksen osapuoleksi ja on siten
taysim;er;isesti vastuussa luovutuksen saajan temen sopimuksen mukaisten
sitoumusten, velvoitteiden ja vastuiden tiiyttemiseste; ja
osakkeita luovuttanut Osakas ja luovutuksen saaja sopivat, ette osakkeiden
palauttaminen osakkeet luovuttaneelle Osakkaalle on ennakkoehtona sille, etta
luovutuksensaaja lakkaa olemasta osakkeita luovuttaneen Osakkaan md6rdysvallassa
tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva vhtiii.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta Osakkaan osakkeiden luovutukset sen maareysvallassa
olevalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhticille voidaan toimeenpanna myds samaan
konserniin kuuluvien yhti6iden vSlisellS sulautumisella.

Sen lisdksi, mita ylle tSsse kohdassa 17 on sovittu osakkeiden luovutuksesta muulle taholle
kuin Osakkaan mAdrdysvallassa olevalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhti6lle, piiteven,
t;mdn sopimuksen mukaisen luovutuksen edellytyksene on, ett; luovutuksen saaja
sitoutuu noudattamaan tate sopimusta liittymiilla tiimen sopimuksen Osapuoleksi.

18. MUUT MAARAYKSET

18.1 Salassapito ja tiedottaminen

Osakkaat sitoutuvat pitemaan salassa toistensa ja Yhtidte koskevan luottamuksellisen
tiedon taman sopimuksen voimassa ollessa ja kahden vuoden ajan tamdn sopimuksen
lakkaamisesta lukien. Julkisuuslain mukaiset julkiset tiedot eivat kuulu salassapidon piiriin.

Edelle sanotun estamette Osakkailla on oikeus antaa luottamuksellisia tietoa, mikdli ja
siind mderin kuin laki, tuomioistuin tai muu viranomainen nain edellyttda. T6mdn lisaksi
Voittajayrityksell; on oikeus antaa tietoa kaikista Yhtidte koskevista asioista muille
voittajayrityksen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtidille ja sen perimmaiselle
piSomistajalle. Lisdksi Osakas voi ilmaista kolmannelle taholle hallussaan olevan yhtiote
koskevan tiedon edellytteen, etta se on valtt;metiinte temen sopimuksen kohdassa 13
sallitun luovutuksen toteuttamiseksi. Lisdksi edellyteteiin, ette tiedon saaja sitoutuu
tarpeelliseen salassapitositoumukseen, ja ette tiedon luovuttamisesta informoidaan muita
Osakkaita etukdteen eivetka muut Osakkaat taikka Yhti6 perustellusta syystd kielle tiedon
luovuttamista.

Luottamuksellisena tietona pideta;n kaikkea tiihiin sopimukseen, yhti66n, sen
mahdollisiin t\^;ryhtiiiihin tai osakkaisiin tai n;iden liiketoimintaan liittyv6; tietoa, joka ei
ole yleisessa tiedossa.

18.2 Vakuutukset ia viranomaisilmoitukset

Yhti6n hallituksen tulee kulloinkin huolehtia Yhtion omaisuuserien ja toimintaan liittwien
vakuutusten riittiivest; kattavuudesta ja voimassaolosta. osapuolet sopivat, ette yhti6
yllepitai kulloinkin toimintaansa liittyen riittavan vastuuvakuutuksen. yhtitj sitoutuu
ottamaan ja yllSpitemden kaikille hallituksen jSsenille ja toimitusjohtajalle
voittajayrityksen konsernin normaalikeytenn6n mukaisen tavanomaisen iohdon
vastuuvakuutuksen.

Temin sopimuksen kulloinkin edellyttamet viranomaisilmoitukset, mukaan lukien
kaupparekisteri-ilmoitukset, on tehteva kunkin toimen edellyttamassa maeraajassa, ia
milloin erityisti mddrdaikaa ei ole annettu, viipymetta.

(b)

(c)
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llmoitukset ia tiedonannot

Tiimiin sopimuksen mukaiset ja muut Yhtioon liittyvat ilmoitukset ja tiedoksiannot tulee
lShettee Osakkaille todistettavasti kirjallisesti.

llmoitukset ja tiedonannot on toimitettava seuraavien yhteystietojen mukaisesti:

r Alavuden ka uounki
Hallintopiiillikkri Sari Helander,
PL 14, 63301 Alavus,
p. 040 5289024, sari.helander@alavus.fi

. Kuortaneen kunta
Hallintojohtaja Jaana Salo,
Keskustie 52 53100 Kuortane,
p. 050 3003863, jaana.salo@kuortane.fi

. Ahterin kaupunki
Hallintojohtaja Seppo Karjala,

Ostolantie 17 53700 Ahteri,
p. O4O 57 4St2t,seppo.karjala@ahtari.fi

. Soinin kunta
Hallintojohtaja Hannele Hannula,
Multiantie 27 53800 Soini,
p. 040 8656347, hannele.hannula@soini.fi

. Pihtlajalinna Terveys Oy
Toimitusjohtaja Mikko Wi16n,
Kehrasaari B 33200 Tampere
p. 050 322 0927, mikko.wiren@pihlajalinna.fi

Ylle nimeq Osakkaat sitoutuvat ilmoittamaan kaikille muille Osakkaille kirjallisesti ja
viipymAttS, mikiili yllS mainitut yhteystiedot muuttuvat.

19. SOPIMUSTA KOSKEVAT M;IARAYKSET

19.1 Yleisvelvoite

Osakkaat sitoutuvat itse, asiamiehens6 tai edustajansa velitykselle aanestemadn ja
toimimaan Yhtitjn yhtitikokouksessa ja hallituksessa tavalla, jota temdn sopimuksen ja sen
tarkoituksen noudattaminen edellvttiiii.

L9,2. Muutostentekeminen

M uutokset tehAn sopimukseen on tehtevii kirjallisesti ja kaikkien Osakkaiden yksimielisella
paatdksellii. Suulliset muutokset ovat mitittiimie.

19.3. Sopimuksen voimassaolo

Tdmd sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osakkaat ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on
voimassa niin kauan kuin silld on vdhintddn kaksi Osapuolta.

Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun Yhtiain koko osakekanta myyda;n, Yhti6 sulautuu i
taiyhdistetean toisen yhtion kanssa siten, ette Yhtiiin osakkeet tulevat teman seurauksenaV/V?r"t_/
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tai muutoin yhden omistajan tai kokonaisuudessaan muiden kuin Osakkaiden omistukseen
tai Yhti6 puretaan.

Tam5n sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa
sopimuksen mukaisista velvoitteista. Teman sooimuksen mukainen Osakkaan kaikkien
osakkeiden luovutus johtaa siihen, ettd luovuttajalla ei ole endd temen sopimuksen
mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia.

Sopimuksen kohdat 18.1 (Salassapito), 18.3 (llmoitukset ja tiedonannot), 19.5
(Sopimusrikkomukset ja sopimussakko), 19.6 Vahingonkorvaus ja 20 (Erimielisyydet)
sitovat Osakkaita luetelluissa kohdissa meeritellylld tavalla vielS senkin jdlkeen, kun Osakas
on luovuttanut kaikki osakkeensa.

Tdmi sopimus hWeksytaAn Yhtidtd sitovaksi temen sopimuksen allekirioittamisen
yhteydesse pidettevasse hallituksen kokouksessa.

19.4 Sopimuksen siirtaminen, osittainen petemettiimyys ja oikeuksien kayttiimette
jlttiminen

Teta sopimusta ei voida siirtee ilman kaikkien osapuolten suostumusta. Edell6 mainitun
rajoittamatta, osakkeiden luovutus ja siihen liittwii sopimuksen siirto on sadnneltv
kohdassa 17.

MikSli osa teste sopimuksesta on tai tulee lain$adann6llisten muutosten takia,
varanomaismeeraykselle tai muista syistd p5temettdmeksi tai mitettomdksi, on sopimus
muilta osin yhd voimassa. Mikali lopputulos olisi kohtuuton tai muuttaisi olennaisesti
osakkaiden alkuperaista tarkoitusta, osakkaat sitoutuvat tdlloin neuvottelemaan
sopimuksen muuttamisesta siten, etta osakkaiden yhteinen alkuperdinen tarkoitus
toteutuu mahdollisimman tarkasti. selvyyden vuoksi todetaan, ett5 mahdollista sosiaali-
ja terveydenhuollon lains;eddntaiymparistdsse tapahtuvaa tuottajavastuutahoa koskevaa
muutosta taikka muuta siihen verrattavissa olevaa muutosta ei oidete sellaisena
lainseedentomuutoksena, jolla olisi vaikutusta teman sopimuksen ehtoihin taikka
Palvelusopimuksen voimassaoloa koskeviin ehtoihin.

Mikiili jokin Osakas jattae keyttdmattii jonkin taman sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei
tdme oikeuden keytt5mett6 jetteminen millein tavalla vaikuta kyseisen Osakkaan
oikeuteen keytteii tuota oikeutta vastaisuudessa

19,5 Sopimusrikkomukset ja sopimussakko

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista yhden tai useamman tem;n sopimuksen
seuraavien kohtien:

- Yhtittn rahoitus;
- Panttauskielto;
- Hallituksen kokoonpano ja kokoontuminen;
- PeetOksentekoYhtiiinhallituksessa;
- Paet6ksentekoYhti6nyhti6kokouksessa;
- Muut osakkeenomistajien oikeuksiin liittyvat sopimukset; ja
- Osakkeiden luovutus, lunastus seke muut realisointioikeudet;

olennaista sopimusrikkomusta, jota ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) vuorokauden
kuluessa siita, kun loukatut osakkaat tai osakas ovat rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle
huomauttaneet. Kirjallisessa huomautuksessa on yksil6itive sopimusrikkomus ja vaaditut .a -toimenpiteet. 4?-.....--
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Sopimusrikkomukseen syyllistyven Osakkaan on, riippumatta siite, onko
sopimusrikkomuksesta aiheutunut vahinkoa, maksettava sopimussakko, jonka mddrd on
yhteen$ 200.000 euroa per rikkomus. Sopimussakko maksetaan loukatuille Osakkaille
kunkin Osakkaan osakkeenomistuksen suhteessa tai loukattujen Osakkaiden yksimielisesti
niin vaatiessa Yhtidlle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osakkaan
vahingonkorvausvelvollisuutta silte osin kuin vahinko ylittid sopimussakon mddrin.
Selvyyden vuoksi todetaan, etta mikdli sopimussakko kohdistuu rikkeeseen, josta kyseinen
sopimuksen rikkojataho olisi mytis Palvelusopimuksen alla maksettavaksi maeratvn
sopimussakon johdosta vastuussa, voi sopimuskokonaisuuden perusteella yhtitin,
Voittajayrityksen tai kunnan maksettavaksi tulla samasta rikkomuksesta sopimussakko
vain kerran. Ndisse tapauksissa teman osakassopimuksen mukainen sopimussakko on
ensisijainen.

19,6 Vahingonkorvaukset

Sopimussakon liseksi sopimusta rikkonut Osapuolion velvollinen korvaamaan kaikki toisille
osapuolille rikkovan osapuolen aiheuttamasta sopimusrikkomuksesta aiheutuneet
v;littitmat vahingot niin, ette sopimussakko ei vehenna vahinkoa kersineen osapuolen
oikeutta saada korvausta sopimussakon ylittiiviste vdlittiimista vahingoistaan. Velilliset ja
epdsuorat vahingot, kuten tuotannon tai liikevaihdon vahentyminen, saamatta jiienyt
voitto tms. eivdt ole korvattavia. Osapuolen tehen sopimukseen perustuvan
vahingonkorvausvastuun enimmaismiidrd on rikkomuksen karsineen osakkaan taikka
Yhti6n tai Voittajayrityksen osalta Palvelusopimuksen mukaisen palveluntuotannon viikon
kokonaispalveluntuotantoa vastaava meare.

Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimussakon ja vahingonkorvauksen saaminen
edellyttea, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt Osapuoli ole ryhtynyt korjaamaan
sopimusrikkomustaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siite, kun loukatut
osakkaat tai osakas ovat rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttaneet.
Korjaustoimen piteet on ilmoitettava osapuolille ja perusteltava kuinka korjaavat
toimenpiteet palauttavat tilanteen sopimuksen mukaiseksi. Kirjallisessa
huomautuksessa on yksi16it;ve sopimusrikkomus ja vaaditut toimenpiteet.

20 ERIMIETISYYDET

20.1 Teste sopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet pyrit;an ratkaisemaan ja
sopimaan neuvotteluteitse. Mikeli Osakkaat eiv5t peese riitakysymyksista
yhteisymmarrykseen [60] p6ivdn kuluessa kenen tahansa riitakysymyksen osapuolena
olevan osakkaan toisille riitakysymyksen vastapuolina oleville Osakkaalle site koskevasta
kirjallisesta ilmoituksesta, ratkaistaan riitakysymys lopullisesti vdlimiesmenettelysse
Keskuskauppakamarin vdlimiesmenettelysaantojen mukaisesti. osapuolet sopivat, ette
teman osakassopimuksen kohdan 18.1 salassapitoa koskevat mdi16ykset soveltuvat myds
vdlimiesmenettelyyn mukaan lukien valimiesmenettelyn olemassaolo ja
vdlimiesmenettelyn prosessi, siihen liittyen annettava ja tuotettava materiaali ja (sek;
suulliset ett; kirjalliset) tiedot seke vdlimiehen/vilimiesten antama v;litystuomio, paatos
tai muu tiedonanto.

20.2 selvyyden vuoksi todetaan, etta mahdollisessa ristiriitatilanteessa teman
sopimuksen ja yhti6jerjestyksen valilla sovelletaan Osapuolten kesken ensisiiaisestitaman
sopimuksen ehtoja.
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20,3 Jos sopimusasiakirjojen siseltii on keskeneen ristiriidassa, noudatetaan seuraavaa
petevyysjerjestyst5: Soveltamisjarjestyksessa aina ensimmAinen on tema sopimus ja sen
jdlkeen sovelletaan liitteite numerojerjestyksesse pienimmeste suurempaan siten, ette
pieninumeroisempi liite on tulkintajerjestyksess5 aina ensimmaisena.

LIITTE ET

1 Yhtiiijerjestys
2 Palvelusopimus
3 Liiketoimintasuunnitelma

21 SOPIMUKSEN I.AKKAAMINEN JA YHTION PURKAMINEN

Mikili Yhti6n toimintaa ei voida keynnistee yhtiaite perustettaessa laaditun
Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti, Yhtiti puretaan tarvittaessa osakeyhtiiilain 20
luvun mukaisesti. Yhtidn purkamiskustannukset jaetaan yhtitin purkautuessa
osakeomistuksen suhteessa Osakkaille.

22 SOPIMUSKAPPATEET

Tate sopimusta on tehty kuusi (6) saman sisalt6iste kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

lAllekirjoitukset seuraavalla sivullal
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23 PAIKKA, PAVAYS JA AIIEKIRJOITUKSET

Tampereella, 24.maaliskuuta 2015
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Pekka-Ala Meenpiia
Kaupunginjohtaja
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Mikko Wi16n
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Maria-Liisa Nurmi
Perusturvajohtaja

lPerustettava yhtitil Oy
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