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Sopijapuolet

1.1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 100
00029 HUS
(myöhemmin HUS)

1.2

Helsingin kaupunki
PL 1,
00099 Helsingin kaupunki
(myöhemmin Helsinki)

1.3

Espoon kaupunki
PL 1
02070 Espoon kaupunki
(myöhemmin Espoo)

1.4

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Kotkantie 41
48210 Kotka
(myöhemmin Carea)
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Sopimuksen tarkoitus
Sopimuksella halutaan turvata kustannustehokkaasti tuotettujen, hinnaltaan,
laadultaan ja toimitusvarmuudeltaan kilpailukykyisten tekstiilihuollon palveluiden
saatavuus osakkaiden toimintayksiköille.
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiön osakkeiden omistuksesta,
liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä osapuolten oikeuksista
velvollisuuksista yhtiöön ja toisiinsa nähden.

3 Osakekirjat
Yhtiö ei anna osakekirjoja, vaan osakeomistukset todentuvat yhtiön osake- ja
osakasluetteloiden perustella.
4 Osakkeiden panttauskielto
Osakkeita, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja,
jotka voidaan vaihtaa yhtiön osakkeiksi, ei saa pantata eikä niihin liittyviä oikeuksia
muutoinkaan luovuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta.
5 Osakkeiden myynti
Osakkeita ei saa myydä ilman toisten osapuolten suostumusta.
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6 Päätöksenteko yhtiökokouksessa
Seuraavista asioista päättäminen yhtiön yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain
osake- ja äänimäärän ja yhtiöjärjestyksen lisäksi osapuolten yksimielistä päätöstä
1. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen
2. Osakepääoman korottaminen tai alentaminen
3. Fuusiosta tai jakautumisesta päättäminen
4. Yhtiön purkaminen
5. Yhtiön koko liiketoiminnan tai sen merkittävän osan luovuttaminen tai lopettaminen
sekä yhtiön varallisuuden luovuttaminen
7 Päätöksenteko hallituksessa
Päätöksenteko yhtiön hallituksessa seuraavissa asioissa edellyttää osakeyhtiölain ja
yhtiöjärjestyksen määräysten lisäksi osapuolten yksimielisyyttä:
1. Yhtiön tuottamien palvelujen hinnoitteluperiaatteiden hyväksyminen ja
muuttaminen
2. Yhtiön toiminnan kannalta epätavallisten tai laajakantoisten päätösten tekeminen ja
niiden muuttaminen
3. Muiden yhtiön toimintaan olennaisesti vaikuttavien sopimusten tekeminen ja
muuttaminen
4. Toimitusjohtajan valinta tai erottaminen
8 Hallituksen kokoonpano
Helsingillä on oikeus nimetä kaksi jäsentä, Espoolla yksi jäsen ja HUS:lla on oikeus
nimetä neljä jäsentä yhtiön hallitukseen. HUS nimeää puheenjohtajan ja Helsinki
varapuheenjohtajan.
9 Tilintarkastus
Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan HUS:n tarjouskilpailun perusteella ehdottama KHTtilintarkastusyhteisö.
10 Osingonjako
Osinkoa ei jaeta, elleivät osapuolet yksimielisesti toisin päätä.
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11 Osakkaiden sitoutuminen käyttämään yhtiön tarjoamia palveluja
Osakkaat sitoutuvat käyttämään yhtiön pesulapalveluja vähintään vuoden 2018
loppuun siten, että yhtiön käytettävissä oleva kapasiteetti on mahdollisimman hyvin
kokonaan käytetty.
12 Yhtiö toimii osakkaiden sidosyksikkönä
Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena osapuolten sidosyksikkönä.
Sen vuoksi yhtiö ei tarjoa palveluja yleisesti markkinoille. Osapuolet voivat siten tehdä
suorahankintoja yhtiöltä. Yhtiö tarjoaa palveluita muille kuin osakkaille vain siinä
määrin, että se säilyy osakkaiden sidosyksikkönä.
13 Muutosten tekeminen tähän sopimukseen
Yksimielisesti sopimalla osapuolet voivat tehdä tarvittavia muutoksia
osakassopimukseen esim. viranomaisten tai lainsäädännön niin vaatiessa tai muusta
syystä.
14 Tulkintajärjestys
Osapuolten välisissä sopimuksissa tai asiakirjoissa tulkintajärjestys niiden ollessa
ristiriidassa seuraava: Osapuolten välinen osakassopimus
1. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiöjärjestys
2. Muut sopimukset
15 Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa, kun osapuolet ovat siitä
yksimielisiä.
16 Sopimuksen siirto
Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle ilman toisen osapuolen suostumusta.
17 Erimielisyydet
Osapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Elleivät osapuolet
pääse neuvotteluteitse yksimielisyyteen, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

