
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala -nimisen yhtiön yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, ruotsiksi 
Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal. 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin Laakson kaupunginosan korttelissa 
626 tontteja nro 2 ja 3 sekä omistaa ja hallita niillä olevia ja niille rakennettavia 
kiinteistön käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia sekä muita rakennuksia ja tiloja 
(lukuun ottamatta tontilla nro 2 sijaitsevia rakennuksia 8 (Kappeli), 12 
(Tuberkuloositoimisto) ja 13 (Kuntoutuskeskus)). Yhtiön toimialana on lisäksi vuokrata 
hallinnassaan olevia tiloja julkisen terveydenhuollon käyttöön sekä sitä palvelevaan 
tarkoitukseen. Lisäksi yhtiön toimialana on sen omistamilla kiinteistöillä sijaitsevan 
pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyksien rakennuttaminen, ylläpito ja 
hallinnoiminen sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin rakennuttaminen ja 
hallinnoiminen. 

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien 
ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa 
yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa 
osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen omistajien yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään 
energiankäyttöön.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, 
johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia 
tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön 
juoksevaa hallintoa.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen 
siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.
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6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi 
valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai 
valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

8 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti 
osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään 
neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme 
(3) viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
7. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8. tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet ja
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä 
toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä 
yhtiökokouksessa.

11 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestarilla ja kansliapäälliköllä ja HUS-
kuntayhtymän toimitusjohtajalla ja konsernijohtoon kuuluvalla viranhaltijalla on oikeus 
saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

Helsingin kaupungin ja HUS-kuntayhtymän luottamushenkilöillä on oikeus saada 
yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toiminnassaan pitävät tarpeellisina. 
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Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka 
viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

12 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Mikäli 
suostumus annetaan, osakkeen hankkimiseen sovelletaan 13 §:n mukaista 
lunastuslauseketta.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön 
kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden 
kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti 
ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on aina merkittävä osakasluetteloon sekä 
mahdollisiin osakekirjoihin, väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

13 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osakkeenomistaja luovuttaa osakkeitaan muulle taholle kuin yhtiölle tai 
toiselle osakkeenomistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle.

Muilla osakkeenomistajilla on tällöin ensisijainen oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet. 
Mikäli useampi lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja haluaa käyttää 
lunastusoikeuttaan, jaetaan siirtyvät osakkeet heidän kesken heidän 
omistusoikeuksiensa mukaisessa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, 
ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla. Jos osakkeenomistajat eivät käytä oikeuttaan, on 
yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet. Lunastus tapahtuu seuraavilla 
ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.

2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.

3. Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen 
viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta.

4. Hallituksen on ilmoitettava yhtiön osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä 
kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu 
hallitukselle. Ilmoituksessa on kerrottava:

a. Osakkeenomistajien ensisijaisesta lunastusoikeudesta;

b. Päivämäärästä, johon mennessä osakkeenomistajien on viimeistään 
tehtävä lunastusvaatimus;

c. Tuleeko yhtiö mahdollisesti käyttämään toissijaista lunastusoikeuttaan; 
sekä

d. Lunastushinnan määrä.

5. Käyttäessään lunastusoikeuttaan osakkeenomistajien on seitsemän (7) viikon 
kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, esitettävä 
kirjallinen lunastusvaatimus.

6. Lunastushinta on maksettava yhtiölle kuukauden kuluessa viimeisestä 
mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai, jos lunastushintaa ei ole 
kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamispäivänä.
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Lunastusoikeus ei koske sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta annetun 
lainsäädännön mukaisia omaisuuden siirtoja. 

Tämä lunastuslauseke on ensisijainen suhteessa 12 §:n suostumuslausekkeeseen. 
Osakkeenomistajilla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan riippumatta siitä, antaako 
hallitus 12 §:n mukaisen suostumuksensa osakkeen hankkimiseen.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä osakasluetteloon sekä mahdollisiin 
osakekirjoihin, väliaikaistodistuksiin ja osakeantilippuun.

14 § Varojenjako

Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa 
osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa 
alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa 
ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten 
mukaisesti.


