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Kuntarahoitus Oyj on päättänyt 25. maaliskuuta 2020 klo 10.00 Kuntarahoitus Oyj:n tiloissa järjestettävään 
varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä ehkäisevistä toimista pienentääkseen riskiä koronaviruksen (CO-
VID-19) leviämisestä sekä noudattaakseen myös mahdollisesti tällaisia tilaisuuksia koskevia voimassa ole-
via viranomaispäätöksiä. 
 
Suomen hallitus ilmoitti 16. maaliskuuta 2020, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan korkeintaan kymme-
neen henkeen. Rajoitus on voimassa 13. huhtikuuta 2020 saakka. Ehkäisevillä toimenpiteillä varmistamme 
rajoituksen toteutumisen myös Kuntarahoitus Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä pyrimme turvaa-
maan Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveyden. Kuntara-
hoitus Oyj:n yhtiökokoukseen ei ole tavallisesti osallistunut suurta henkilömäärää, minkä vuoksi emme koe 
pakottavaa tarvetta peruuttaa yhtiökokousta, vaan pyrimme muilla keinoin varmistumaan yhtiökokouksen 
turvallisuudesta. Katsomme, että pystymme tässä tiedotteessa kuvatuilla järjestelyillä huolehtimaan ko-
kouksen turvallisesta järjestämisestä. Lisäksi yhtiöjärjestyksemme määräys velvoittaa pitämään varsinai-
sen yhtiökokouksen huhtikuun loppuun mennessä. Tässä kohtaa kokouksen järjestäminen aiemmin ilmoi-
tettuna ajankohtana on arviomme mukaan parempi vaihtoehto kuin sen siirtäminen huhtikuun loppupuo-
lelle, kun kokousjärjestelyillä voidaan varmistaa riittävä turvallisuus kaikille osallistujille eikä ole varmuutta 
siitä, että koronavirustilanne olisi täysin ohi tuohon ajankohtaan mennessä. 
 
Vallitsevassa tilanteessa osakkeenomistajien toivotaan kuitenkin kriittisesti arvioivan tarvetta lä-
hettää edustajansa kokoukseen, ja siksi kannustetaan osakkeenomistajia käyttämään äänioikeut-
taan asiamiehen välityksellä eli antamalla valtakirja kokoukseen osallistumiseen. Valtakirjan kautta 
osallistuville osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa. 
Osallistumislinkki verkkolähetykseen toimitetaan sellaisille osakkeenomistajien edustajille, jotka ovat ko-
kouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään 20. maaliskuuta 2020 mennessä ilmoittautuneet yhtiökokouk-
seen sekä valtuuttaneet asiamiehen edustamaan heitä yhtiökokouksessa. Tämän ohjeistuksen mukaiset 
valtakirjat tulee toimittaa 24. maaliskuuta 2020 klo 9 mennessä. Olemme ilmoittautuneisiin yhteydessä 
henkilökohtaisesti ilmoittautumisajan päätyttyä.  
 
Verkkolähetyksen kautta ei ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä. Osakkeenomistajat, jotka 
eivät osallistu yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, voivat valtuuttaa Kuntarahoitus Oyj:n johtajan 
Mari Tysterin tai hänen määräämänsä henkilön asiamiehekseen käyttämällä tämän viestin liitteenä 
olevaa valtakirjaa.   
 
Henkilökohtaisesti paikan päälle saapuvien terveyden turvaamiseksi fyysinen yhtiökokous järjestetään si-
ten, ettei samassa tilassa ole yhtäaikaisesti yli kymmentä henkilöä ja tiloissa huomioidaan hygieniaan liitty-
vät järjestelyt. Mikäli henkilökohtaisesti paikalla olevia olisi yli kymmenen, tulemme jakamaan osallistujat 
useampiin, toisistaan riittävällä etäisyydellä oleviin tiloihin ja eri tiloissa olevat henkilöt voivat seurata ko-
kousta videon välityksellä. Yhtiökokous pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä riskien minimoimiseksi. 
Vahva toivomuksemme kuitenkin on, että osakkeenomistajat osallistuvat asiamiehen välityksellä ja seu-
raavat verkkolähetystä. Tulemme rajoittamaan myös hallituksen jäsenten ja yhtiön edustajien henkilökoh-
taista osallistumista kokoukseen.  
 
Kuntarahoitus Oyj julkistaa pörssitiedotteella kokouspäivänä kokouksessa tehdyt päätökset ja kokouksen 
pöytäkirja tulee saataville yhtiön verkkosivuille kahden viikon kuluessa kokouksesta. 
 
Aika ja paikka: Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidetään 25. maaliskuuta klo 10.00 Kuntarahoitus 
Oyj:n toimitiloissa Helsingissä.  
 
Ilmoittautuminen: Kokoukseen ilmoittautuminen ja mahdollisten valtakirjojen kerääminen alkaa klo 9.00 
Kuntarahoitus Oyj:n toimitiloissa. Kokouksessa ei järjestetä tarjoiluja ennaltaehkäisevänä toimena ko-
ronavirukseen liittyen. 
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Edellä mainituilla toimilla Kuntarahoitus Oyj pyrkii varmistamaan, että yhtiön varsinaisen yhtiöko-
kouksen järjestämisessä noudatetaan viranomaisohjeita, eikä edistetä koronaviruksen leviämistä. 
Pyydämme osakkeenomistajia harkitsemaan yhtiökokoukseen fyysisesti osallistumisen välttämät-
tömyyttä. Lisäksi Kuntarahoitus Oyj suosittelee, etteivät riskiryhmiin kuuluvat henkilöt osallistu yh-
tiökokoukseen henkilökohtaisesti. Ettehän myöskään osallistu yhtiökokoukseen henkilökohtai-
sesti, mikäli olette olleet ulkomailla 14 vuorokauden sisällä tai teillä on flunssaoireita. 


