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Asia: Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakaspohjan laajentaminen 
suunnatulla osakeannilla 

 
Uudenmaan Sairaalapesula Oy on HUS kuntayhtymän (Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiiri), Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosi-
aalipalvelujen kuntayhtymä Carean omistama yhtiö. Se tuottaa tekstiilihuoltopalveluita en-
sisijaisesti omistajiensa sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin. Yhtiö on erikoistunut korkean 
hygienian tekstiilihuoltoon ja sillä on tällä hetkellä yhteensä kaksi tuotantoyksikköä Keraval-
la ja Kotkassa. 
 
Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n Keravan tuotantoyksikkö on Suomen suurin terveyden-
huoltoa palveleva tekstiilihuoltoyksikkö. Yhtiön koko tuotantomäärä on 8,5 miljoonaa kiloa 
vuodessa ja liikevaihto 19,0 miljoonaa euroa vuodessa. Henkilökuntaa on yhteensä n. 250 
hlöä.  
 
HUS ja sen tytäryhtiö Uudenmaan Sairaalapesula Oy ovat keväällä ja alkukesästä 2017 
käyneet neuvotteluja Järvenpään ja Keravan kaupunkien kanssa em. kaupunkien mahdolli-
sesta tulosta Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkaiksi. Yhtiön hallitus sekä muut nykyi-
set omistajat ovat pitäneet hyvänä osakaspohjan laajentamisen selvittämistä.  
 
Osakaspohjan laajentamisella varmistetaan volyymietujen säilyminen omistajille myös jat-
kossa. Yhtiö toimii sidosyksikköasemassa ns. In-House toimijana omistajilleen. Koska uu-
den hankintalain mukaisesti ulkopuolista myyntiä tulee yhtiössä vähentää (uusi raja 5% ja 
500t€), olisi osakaspohjan laajentaminen hyvä keino varmistaa kuitenkin volyymiedun säi-
lyminen omistajille. 
 
Uusien osakkaiden liittyminen tapahtuisi alla kuvatulla tavalla: 
 
1. Nyt yhtiön osakkaiksi liittyvät osakkaat liittyisivät omistajiksi ns. pienosakkaina. Osak-

keiden myynti tapahtuisi suunnattuna osakeantina. Molemmat uudet osakkaat, Kerava 

ja Järvenpää ostaisivat viisi yhtiön osaketta kumpikin ja sitoutuisivat osakassopimuksen 

ehtoihin. Voimassaolevaa osakassopimusta päivitettäisiin samassa yhteydessä vas-

taamaan myös uuden hankintalain vaatimuksia määräysvallan käytön osalta. Osakkei-

den hinnanmääritys perustuisi edellisessä osakekaupassa (HUS myi Carealle 270 osa-

ketta v. 2015) tehtyyn osakkeen hinnanmääritykseen. 

 

Uusien osakkeenomistajien, Keravan ja Järvenpään sekä lisäksi Carean määräysvaltaa 

Yhtiöön nähden käyttäisi muiden osakkaiden suostumuksella HUS:n nimeämä hallituk-

sen edustaja.  

 

Osakassopimuksessa samalla myös täsmennettäisiin, että nykyisen osakkaan, Oulun-

kylän sairaskotisäätiön käyttämää määräysvaltaa sidosyksikköön nähden käyttää mui-

den osakkaiden suostumuksella Helsingin kaupungin nimeämä hallituksen edustaja. 
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Hallitus kutsuisi vähintään kerran vuodessa koolle neuvoa antavan osakaskokouksen 

johon osakkaat nimeäisivät edustajansa. Osakaskokouksessa osakkaat käsittelisivät 

yhtiön toimintaa ja palvelumalleja. 

 

2. Samassa yhteydessä osakassopimukseen lisättäisiin pykälä 13, jonka mukaan osak-

kaat sitoutuvat toimintamalliin, jossa suunnattuja osakeanteja voidaan tehdä joustavasti 

hallituksen päätöksellä yhtiökokouksen määrittelemissä rajoissa uusien pienosakkaiden 

mukaan saamiseksi. 

 

Yhtiö laatii kunkin osakkaan kanssa erillisen sitoumusasiakirjan, jolla kyseinen osakas 

tulee päivitetyn osakassopimuksen sopijapuoleksi. Päivitetyn osakassopimuksen voi-

maantulo edellyttää, että kaikki nykyisetkin osakkaat allekirjoittavat tällaisen sitoumus-

asiakirjan. 

 
Myöhemmin Yhtiön osakkeita mahdollisesti merkitsevät tahot tulevat päivitettävän osa-

kassopimuksen sopijapuoliksi sen jälkeen, kun he ovat allekirjoittamalla sitoumusasia-

kirjan sitoutuneet noudattamaan päivitettävää osakassopimusta.  Yhtiön hallitus varmis-

taa, että kaikki aikaisemmat osakkaat hyväksyvät uusien osakkaiden mukaantulon. Yh-

tiön hallitus tarkastaa ja hyväksyy allekirjoitetut sitoumusasiakirjat sekä huolehtii alku-

peräisten sitoumusasiakirjojen säilyttämisestä.  

 

3. Osakkaita pyydetään lisäksi valtuuttamaan edustajansa tulevaa ylimääräistä yhtiöko-

kousta varten, jossa käsitellään tässä kirjeessä mainitut asiat. Ylimääräinen yhtiöko-

kous on tarkoitus kutsua koolle 18.9.2017 klo 10, paikkana Uudenmaan Sairaalapesula 

Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle viipymät-

tä sen jälkeen, kun nykyiset osakkaat ovat käsitelleet edellä mainitut asiat. Virallinen 

kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan myöhemmin erikseen. 

 

Esityksenä on, että Järvenpään ja Keravan kaupungit liittyvät Uudenmaan Sairaalapesula 
Oy:n osakkaiksi 1.10.2017 alkaen toteutettavan suunnatun osakeannin kautta. Samassa 
yhteydessä luodaan toimintamalli, jossa suunnattuja osakeanteja voidaan tehdä joustavasti 
hallituksen päätöksellä yhtiökokouksen määrittelemissä rajoissa uusien pienosakkaiden 
mukaan saamiseksi. 
 
Tarkoituksena on edelleenkin, että USP Oy toimii omistajiensa ns. in-house yhtiönä, joka 
suuntautuu palvelutuotannossaan ensisijaisesti osakkaidensa palvelutarpeiden tyydyttämi-
seen. Tämä toimintamalli mahdollistaa hankintalainsäädännön sallimat osakkaiden suora-
hankinnat yhtiöltä huomioiden hankintalain muutokset. 

 
Päivitettävä osakassopimus omistajien hyväksyttäväksi on liitteenä 1. 
Päätökset ovat ehdollisia, kunnes kaikki USP Oy:n nykyiset osakkaat ovat sen hyväksy-
neet. 

  


