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1. Sopijapuolet

Helsingin kaupunki

Kauniaisten kaupunki

Kirkkonummen kunta

Vantaan kaupunki

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)

Oy Apotti Ab
 

Liittyvä kunta/kaupunki 

2. Määritelmät

Tässä sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

”Hankintasopimus” – Perustajaosakkaiden, Yhtiön, KL Kuntahankinnat Oy:n ja 
Järjestelmätoimittajan välillä solmittu Järjestelmän hankintaa koskeva sopimus

”Järjestelmä” – sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä
 
”Järjestelmätoimittaja” – Epic Systems Corporation, joka toimittaa Järjestelmän
 
”Liittymis- ja merkintäsopimus” – Perustajaosakkaiden, Yhtiön ja Uuden Osakkaan välillä 
tehtävä vakiomuotoinen sopimus Järjestelmää koskevaan puitejärjestelyyn liittymisestä ja 
sitoutumisesta Hankintasopimukseen sekä Yhtiön osakkeiden merkinnästä 

”Osakassopimus” – Perustajaosakkaiden ja Yhtiön kesken solmittu, johon myös Uusi Osakas 
Liittymis- ja merkintäsopimuksella sitoutuu 

”Osakkaat” – Oy Apotti Ab:n osakkaat

”Palvelusopimus” - Yhtiön ja Järjestelmätoimittajan välillä solmittu sopimus, jonka kohteena 
ovat Järjestelmän käyttöoikeus ja Järjestelmään liittyvät palvelut

”Perustajaosakkaat” – Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit, Kirkkonummen kunta ja 
HUS yhdessä, Osakassopimuksessa tarkoitetut Perustajaosakkaat.

”Resurssisopimus” – Yhtiön ja Osakkaan välinen sopimus, jolla sovitaan niistä ehdoista, joiden 
perusteella Osakas korvausta vastaan luovuttaa Yhtiön käyttöön henkilöresursseja 
Järjestelmää koskevan kokonaispalvelun toteuttamista varten

”Sopijapuolet” – tämän Liittymis- ja merkintäsopimuksen osapuolet
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”SVOP-sijoitus” – Osakkaan tekemä sijoitus Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
ehtoiseen rahastoon

”Tilaajasopimus” – Yhtiön ja Osakkaan välinen sopimus, jonka nojalla Yhtiö toteuttaa 
Osakkaalle kokonaispalveluna asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun

”Toimitussopimus” – Yhtiön ja Järjestelmätoimittajan välillä solmittu sopimus, jonka kohteena 
on sopimuksen mukaisen Järjestelmän toteuttaminen Yhtiön, Perustajaosakkaiden ja 
myöhemmin järjestelmän käyttäjiksi liittyvien kuntien/kaupunkien käyttöön

”Uusi Osakas” – Järjestelmän käyttäjäksi Hankintasopimuksen mukaisesti liittyvä 
kunta/kaupunki, joka merkitsee Yhtiön osakkeita

”Yhtiö” – Oy Apotti Ab, jonka Perustajaosakkaat ovat yhdessä perustaneet hallinnoimaan 
asiakas- ja potilastietojärjestelmää ja tuottamaan Osakkaille kokonaispalveluna asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun

3. Sopimuksen tausta ja kohde

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat kilpailuttaneet uuden 
Järjestelmän hankinnan. Järjestelmää koskevat hankintapäätökset on tehty vuoden 2015 
lopulla ja Perustajaosakkaat, Yhtiö, Järjestelmätoimittaja ja KL-Kuntahankinnat Oy ovat 
allekirjoittaneet Järjestelmää koskevan Hankintasopimuksen 21.4.2016 (liite 1). Samalla Yhtiö 
ja Järjestelmätoimittaja allekirjoittivat välillään Järjestelmää koskevan Toimitussopimuksen 
(liite 2) ja Palvelusopimuksen (liite 3). 

Hankinnan toimeenpanoa ja Järjestelmän hallinnointia varten Perustajaosakkaat ovat 
perustaneet Yhtiön, joka vastaa Järjestelmän käyttöönotosta ja hallinnoi sitä sekä tuottaa 
osakkailleen Järjestelmän käyttöön liittyvät palvelut omakustannusperiaatteella. Yhtiön 
perustamissopimus ja Osakassopimus on allekirjoitettu 24.6.2015 ja Yhtiö on rekisteröity 
kaupparekisteriin 15.7.2015. Alkuperäinen osakassopimus on myöhemmin korvattu tämän 
sopimuksen liitteenä olevalla Osakassopimuksella.

KL- Kuntahankinnat Oy on hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä kilpailuttanut 
hankinnan yhteishankintana seuraaville kunta-asiakkailleen:

Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, 
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti.
Yllä mainittu kunta voi Yhtiön Perustajaosakkaiden suostumuksella liittyä puitejärjestelyyn ja 
Järjestelmän käyttäjäksi ja tulla Yhtiön osakkaaksi tässä Liittymis- ja merkintäsopimuksessa 
sovitulla tavalla. Sama oikeus koskee kuntarakenteen muutosten tai sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien organisaatiomuutosten 
seurauksena kunnan sijaan tullutta organisaatiota.

Tällä Liittymis- ja merkintäsopimuksella Uusi Osakas liittyy puitejärjestelyyn sekä sitoutuu 
merkitsemään Yhtiön osakkeita suunnatussa osakeannissa ja noudattamaan Järjestelmää 
koskevaa Hankintasopimusta, Osakassopimusta ja tässä Liittymis- ja merkintäsopimuksessa 
määriteltyjä muita puitejärjestelyyn liittymiseen ja Yhtiön osakasasemaan liittyviä ehtoja. Kun 
Uusi Osakas on liittynyt puitejärjestelyyn ja tullut Yhtiön osakkaaksi, Yhtiö toimittaa 
Järjestelmän sekä siihen liittyvät palvelut Uuden Osakkaan käyttöön Toimitus- ja 
Palvelusopimuksen sekä Yhtiön ja Uuden Osakkaan välillä laadittavan Tilaajasopimuksen (liite 
5) mukaisesti. Lisäksi Yhtiön ja Uuden Osakkaan välillä solmitaan resurssien käyttöä koskeva 
Resurssisopimus (liite 6). Järjestelmän hallinnoinnista suhteessa kaikkiin Osakkaisiin vastaa 
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Yhtiö. Järjestelmän käyttöönotto ja käyttöönoton aikataulu suunnitellaan yhteistyössä Yhtiön 
ja Uuden Osakkaan kesken.

Vastaavanlainen Liittymis- ja merkintäsopimus laaditaan yhtäläisin periaattein jokaisen 
Järjestelmän käyttäjäksi liittyvän Uuden Osakkaan kanssa. 

4. Perustajaosakkaiden suostumus Uuden Osakkaan liittymiseen

Kukin Yhtiön Perustajaosakas hyväksyy tämän sopimuksen allekirjoituksella Uuden Osakkaan 
liittymisen Järjestelmää koskevaan puitejärjestelyyn ja Järjestelmän käyttäjäksi sekä 
Hankintasopimuksen osapuoleksi. 

Liittymisen periaatteet ovat samat kaikille Järjestelmän käyttäjiksi liittyville 
kunnille/kaupungeille. Hankintasopimuksen mukaisesti Perustajaosakkaille on pysyvästi 
oikeus päättää Uuden Osakkaan hyväksymisestä järjestelmän käyttäjäksi.

Lisäksi kukin Perustajaosakas hyväksyy Uuden Osakkaan Osakassopimuksen osapuoleksi ja 
sitoutuu toimimaan yhtiökokouksessa siten, että Uudelle Osakkaalle annetaan suunnatussa 
osakeannissa merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita.

5. Uuden Osakkaan sitoutuminen Järjestelmän hankintaan ja Yhtiön osakkuuteen

5.1.  KL-Kuntahankinnat Oy:lle annettava sitoumus

Yhteishankintayksikkönä toimiva KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut hankinnan 
hankintalain mukaisena puitejärjestelynä. Puitejärjestelyyn liittymisen edellytyksenä on, että 
liittyvä jäsenkunta tai -kaupunki antaa KL-Kuntahankinnat Oy:lle liittymistä koskevan 
sitoumuksen (liite 7). 

Uusi Osakas sitoutuu antamaan KL-Kuntahankinnat Oy:lle puitejärjestelyyn liittymistä 
koskevan sitoumuksen liitteen 7 mukaisesti. 

5.2. Järjestelmän toimittamiseen, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät sitoumukset ja 
sopimukset

Uusi Osakas sitoutuu noudattamaan Järjestelmää koskevaa Hankintasopimusta ja 
tekemään sen mukaisesti liitteen 5 mukaisen Järjestelmää koskevan Tilaajasopimuksen 
Yhtiön kanssa.

Uusi Osakas sitoutuu lisäksi Järjestelmän käyttäjälle määrättyihin velvoitteisiin 
Hankintasopimuksen, Toimitussopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesti. 
 
Velvoitteet ja vastuut Järjestelmätoimittajan ja muiden sopijapuolten välisessä suhteessa 
määräytyvät Toimitussopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesti. Jos Osakkaat rikkovat 
Järjestelmää tai palveluita käyttäessään Toimitussopimuksen tai Palvelusopimuksen 
sisältämiä lisenssi- tai muita ehtoja, vastaa Yhtiö tällaisista sopimusrikkomuksista suhteessa 
Järjestelmätoimittajaan.

Uusi Osakas sitoutuu kuitenkin Hankintasopimuksen mukaisesti yhdessä muiden Osakkaiden 
kanssa omistusosuutensa suhteessa vastaamaan Yhtiön Toimitussopimukseen ja 
Palvelusopimukseen perustuvista korvausvastuista ja maksuvelvoitteista 
Järjestelmätoimittajaa kohtaan siltä osin kuin Yhtiö ei ole korvausta tai maksua suorittanut, 
jos molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:
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- Yhtiön korvausvastuu tai maksuvelvoite Järjestelmätoimittajaa kohtaan on vahvistettu 
suomalaisen tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla tai Järjestelmätoimittajan ja 
Yhtiön välisen sopimuksen mukaisessa välimiesmenettelyssä annetulla 
täytäntöönpanokelpoisella välitystuomiolla

- Yhtiö on todettu täytäntöönpanomenettelyssä maksukyvyttömäksi tai asetettu 
konkurssiin tai selvitystilaan tai hyväksytty yrityksen saneerauksesta annetun lain 
(47/1993) mukaiseen saneerausmenettelyyn.

5.3. Sitoutuminen Yhtiön osakkeiden merkintään ja Osakassopimukseen

Uusi Osakas sitoutuu merkitsemään Yhtiön uusia osakkeita, joita tarjotaan sille merkittäväksi 
Yhtiön yhtiökokouksen päätöksellä.  

Uusi Osakas sitoutuu noudattamaan liitteen 4 mukaista Yhtiön Osakassopimusta. 

Uusi Osakas saa kaikki vanhoille Osakkaille Osakassopimuksen perusteella kuuluvat oikeudet 
ja velvollisuudet, ellei Osakassopimuksesta muuta johdu.

5.4. Osakkeiden merkintähinta

Uuden Osakkaan merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinnan ja erillisen 
rahastosijoituksen määräytymisen lähtökohtana on Uuden Osakkaan osakeomistusta 
vastaava osuus Järjestelmän rakentamiseksi ja kehittämiseksi osakeantiin mennessä 
tarvituista, Osakkaiden tekemistä kokonaissijoituksista ja -panostuksista.  

Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen Uudelle Osakkaalle merkittäväksi 
tarjottavien uusien osakkeiden merkintähinnasta. Osakekohtainen merkintähinta lasketaan 
seuraavasti:  

(Perustajaosakkaiden Yhtiötä perustettaessa Yhtiön osakkeista maksamat merkintähinnat + 
Osakkaiden Uuden Osakkaan osakeantiin mennessä yhteensä maksamat SVOP-sijoitukset) x 
uuden osakkaan omistusosuus % / osakeannissa merkittävien osakkeiden lukumäärä.

Lähtökohtana on, että uusien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan 
SVOP-rahastoon, ei osakepääomaan.

Merkittävien osakkaiden määrä ja maksettava merkintähinta on ilmoitettu liitteessä 8. 

5.5.  Rahastosijoitus

Uusi Osakas sitoutuu lisäksi maksamaan erillisen rahastosijoituksen hallituksen erikseen 
määräämässä aikataulussa. Lähtökohtana on, että rahastosijoitus merkitään 
kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon. Rahastosijoituksen suuruus on määritelty liitteessä 9.

Rahastosijoituksen määrää laskettaessa otetaan huomioon Osakkaiden muuna kuin 
osakepääomana tai suorina SVOP-sijoituksena antama kokonaispanostus Järjestelmän 
toimittamiseksi ja kehittämiseksi hanketoimiston perustamisesta lukien.
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6. Uuden Osakkaan sitoutuminen Yhtiön rahoittamiseen ja toiminnan maksuihin

6.1. Uuden Osakkaan sitoutuminen SVOP-sijoituksiin

Osakkaat sitoutuvat aina tarpeen mukaan vuoteen 2020 saakka pääomittamaan Yhtiötä 
tekemällä sijoituksia Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon omistusosuuksiensa 
mukaisessa suhteessa. Yhtiöön tehtävien SVOP-sijoitusten yhteismäärä 2015–2020 on yhteensä 
noin 22,3 miljoonaa euroa. 

Yhtiön perustamisen yhteydessä vuonna 2015 on määritelty Järjestelmän rakentamiseen 
tarvittava Osakkaiden SVOP-sijoitusten lähtökohtainen kokonaismäärä vuoteen 2020 saakka. 
Tämä on jaettu omistusosuuksien suhteessa Perustajaosakkaille. 

Uusi Osakas sitoutuu ottamaan maksettavakseen liitteen 9 mukaisesti omistusosuuttaan 
vastaavan osuuden vuonna 2015 määritellystä SVOP-sijoitusten kokonaismäärästä. Tällöin 
Perustajaosakkaiden ja muiden aiemmin liittyneiden Osakkaiden SVOP-sijoitusten maksuosuus 
vastaavasti pienenee.

6.2. Uuden Osakkaan sitoutuminen Yhtiön lainojen takaamiseen

Yhtiön toiminta rahoitetaan pääosin pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 asti. Lainojen 
lyhennykset aloitetaan rahoituslaskelman mukaisesti vuonna 2020. 

Perustajaosakkaat ovat yhtiötä perustettaessa päättäneet Yhtiön tarvitsemien lainojen 
takaamisesta Osakkaiden omistusosuuksien suhteessa. 

Uusi Osakas sitoutuu ottamaan vastattavakseen omistusosuuttaan vastaavan osuuden Yhtiön 
ottaman lainan jäljellä olevasta pääomasta korkoineen ja kuluineen ja niiden takauksista 
kokonaisuutena (Uuden Osakkaan osuus on määritelty liitteessä 10)), jolloin 
Perustajaosakkaiden ja muiden aiemmin liittyneiden Osakkaiden takausosuus vastaavasti 
pienenee.

6.3        Uuden Osakkaan sitoutuminen Yhtiön toiminnan maksuihin

Järjestelmän rakentamisvaiheessa Yhtiö laskuttaa Osakkaita niille tuottamistaan palveluista 
Tilaajasopimuksen mukaisesti. 

Palvelujen tuotantovaiheessa Yhtiö laskuttaa Osakkailta palvelumaksuja Järjestelmän 
käyttöön liittyen Tilaajasopimuksen mukaisesti.    

7. Järjestelmän käyttöönotto 

Järjestelmän käyttöönotto on Perustajaosakkaiden osalta suunniteltu ja vaiheistettu 
Järjestelmän hankintavaiheessa ja kiinnitetty Toimitussopimuksessa.

Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu Perustajaosakkaiden osalta Hankintasopimuksessa ja 
Toimitussopimuksessa sovitun mukaisesti. Järjestelmätoimittaja on Palvelusopimuksessa 
sitoutunut lisäksi toteuttamaan puitejärjestelyn perusteella Järjestelmän käyttäjiksi liittyvien 
kuntien/kaupunkien käyttöönotot edellä mainittujen sopimusten mukaisin ehdoin. Yhtiö 
hallinnoi Järjestelmää ja tuottaa Yhtiön Osakkaille Järjestelmän käyttöön liittyvät palvelut 
omakustannusperiaatteella.

Uuden Osakkaan käyttöönotto toteutetaan Palvelusopimuksen mukaisena erillisprojektina. 
Jokaisen puitejärjestelyn kautta järjestelmän käyttäjäksi liittyvän kaupungin tai kunnan kanssa 
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sovitaan erikseen käytännön järjestelyistä käyttöönottoon liittyen. Käyttöönotto suunnitellaan 
tietojärjestelmää hallinnoivan Yhtiön, Järjestelmätoimittajan ja Uuden Osakkaan välillä. Yhtiön 
ja Uuden Osakkaan välillä solmitaan Tilaajasopimus sekä resurssien käyttöä koskevat 
Resurssisopimus.

  
Alustava käyttöönottosuunnitelma on tämän sopimuksen liitteenä 12. 

8. Yhtiön rahoitus toiminnan käynnistyttyä 

Yhtiön siirtyessä palvelujen tuotantovaiheeseen rahoittaa Yhtiö toimintansa ensisijaisesti 
Osakkailta perittävillä palvelumaksuilla. 

9. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja muuttaminen

Tämä Liittymis- ja merkintäsopimus tulee voimaan, kun kaikki Sopijapuolet ovat 
allekirjoittaneet sen. 

Liittymis- ja merkintäsopimuksen irtisanomiseen sovelletaan Osakassopimuksen kappaleen 12 
ehtoja Osakassopimuksen irtisanomisesta. Osakassopimuksen irtisanominen tarkoittaa samalla 
tämän Liittymis- ja merkintäsopimuksen päättymistä. Liittymis- ja merkintäsopimusta ei ole 
mahdollista irtisanoa erikseen.  

Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti Osakas voi osaltaan irtisanoa Osakassopimuksen 
päättymään aikaisintaan Hankintasopimuksessa määritellyn määräaikaisen sopimuskauden 
päättyessä 20.4.2026. Osakkaan tulee ilmoittaa halustaan päättää Osakassopimus 
määräaikaiseen sopimuskauteen viimeistään 20.4.2025, minkä jälkeen sopimus on 
päätettävissä 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä Osakassopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. 
Osakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Osakassopimuksen 12 kuukauden 
irtisanomisajalla. 

Irtisanomisen tulee tapahtua kirjallisesti Yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallitus voi asettaa ehtoja 
Osakkaan irtisanoutumiselle, mutta ei voi sitä kieltää tai jatkaa irtisanomisaikaa. 

Osakassopimuksen irtisanovalle Osakkaalle mahdollisesti asetettavilla ehdoilla on tarkoitus 
varmistaa se, että Yhtiö kykenee täyttämään ne velvoitteet, joihin Yhtiö on sitoutunut 
kolmansia osapuolia kohtaan (siihen mennessä, kun Osakas on irtisanonut sopimukset) ilman, 
että Yhtiöön jäävien Osakkaiden rahoitusvastuu tai Yhtiölle suoritettavat palvelumaksut 
nousevat muutoin kuin tavanomaisen kustannusnousun takia.

Osakkaan irtisanoessa sopimukset on muilla Osakkailla ensisijaisesti ja Yhtiöllä toissijaisesti 
oikeus lunastaa sopimukset irtisanoneen Osakkaan osakkeet. 

Liiittymis- ja merkintäsopimuksen muuttamiseen sovelletaan Osakassopimuksen kappaleen 12 
ehtoja osakassopimuksen muuttamisesta. Muutokset on tehtävä kirjallisesti, päivättävä, 
allekirjoitettava ja liitettävä tähän Liittymis- ja merkintäsopimukseen.

10. Sopimuksen siirtäminen ja siihen liittyvä Yhtiön osakkeiden siirtäminen erityistilanteissa

Tätä Liittymis- ja Merkintäsopimusta ei voi siirtää. 

Osakkaalla on Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti oikeus siirtää hankintaan liittyvät 
oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman muiden 
Osakkaiden suostumusta tietyissä erityistilanteissa, kuten esimerkiksi Osakkaan ollessa 
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osallisena kuntaliitoksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen, 
maakuntauudistuksen tai muun vastaavan muutoksen johdosta. Näiden erityistilanteiden 
vuoksi tapahtuva Osakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kokonaan tai osittain 
kolmannelle osapuolelle sekä Yhtiön osakkeiden siirtyminen on määritelty Osakassopimuksen 
13 kohdassa 

Näissä erityistilanteissa Järjestelmän käyttö voi kuitenkin jatkua vain siinä laajuudessa kuin 
toiminta siirtyy toiselle organisaatiolle. Käytön mahdollisen laajennuksen osalta noudatetaan 
Hankintasopimuksen ehtoja sekä Osakassopimuksen määräyksiä Uuden Osakkaan 
liittymisestä.

Osakas, jonka oikeudet ja velvoitteet siirtyvät Osakassopimuksen mukaisesti kolmannelle 
osapuolelle, on velvollinen siirron yhteydessä ilmoittamaan siirronsaajalle Yhtiön Osakkaiden 
toissijaisesta velvoitteesta vastata yhdessä muiden Osakkaiden kanssa omistusosuutensa 
suhteessa Yhtiön Toimitussopimukseen ja Palvelusopimukseen perustuvista korvausvastuista ja 
maksuvelvoitteista Järjestelmätoimittajaa kohtaan siltä osin kuin Yhtiö ei ole korvausta tai 
maksua suorittanut, jos molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Yhtiön korvausvastuu tai maksuvelvoite Järjestelmätoimittajaa kohtaan on vahvistettu 
suomalaisen tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla tai Järjestelmätoimittajan ja Yhtiön 
välisen sopimuksen mukaisessa välimiesmenettelyssä annetulla täytäntöönpanokelpoisella 
välitystuomiolla

- Yhtiö on todettu täytäntöönpanomenettelyssä maksukyvyttömäksi tai asetettu konkurssiin 
tai selvitystilaan tai hyväksytty yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaiseen 
saneerausmenettelyyn.

Erillisen ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on ainoastaan varmistaa, että siirronsaajalle 
tiedotetaan velvoitteesta.

11. Sovellettava lainsäädäntö ja riitaisuuksien ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten 
välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, ratkaistaan erimielisyydet 
Helsingin käräjäoikeudessa. 

12. Liitteet

1. Hankintasopimus
2. Toimitussopimus
3. Palvelusopimus
4. Osakassopimus
5. Tilaajasopimus
6. Resurssisopimus
7. KL- Kuntahankinnat Oy:lle annettava sitoumus
8. Merkittävien osakkeiden määrä ja merkintähinta 
9. Uuden Osakkaan osuus SVOP-sijoituksista ja rahastosijoituksen määrä
10. Uuden Osakkaan osuus lainatakauksista
11. Uuden Osakkaan osuus toiminnan maksuista
12. Alustava käyttöönottosuunnitelma
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13. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä Liittymis- ja merkintäsopimusta on tehty seitsemän samasisältöistä kappaletta, yksi 
kullekin Sopijapuolelle.

 
Helsingin kaupunki Kauniaisten kaupunki

__________________ __________________

nimenselvennys nimenselvennys
asema asema

Kirkkonummen kunta Vantaan kaupunki

__________________ __________________

nimenselvennys nimenselvennys
asema asema

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)

__________________
nimenselvennys
asema

Oy Apotti Ab LIITTYVÄ KUNTA/KAUPUNKI

__________________ __________________
nimenselvennys nimenselvennys
asema asema


