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15.2.2023 

Kuntarahoituksen osakkeiden siirtyminen sairaanhoito- 
piireiltä hyvinvointialueille ja yhtiöjärjestyksen 
lunastuslauseke 

Vuoden 2022 lopussa Kuntarahoituksen osakkeenomistajina oli viisi sairaanhoitopiirien 

kuntayhtymää, jotka omistivat yhteensä 162 500 osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 0,42 

prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien omaisuus siirtyi 

suoraan lain nojalla yleisseuraantona hyvinvointialueille 1.1.2023.  

Kuntarahoituksen yhtiöjärjestys sisältää lunastuslausekkeen (5 §), jonka mukaisesti A- tai B-

sarjan osakkeeseen, joka siirtyy muulle kuin Kevalle, kunnille, kuntayhtymille, kuntien 

keskusjärjestöille, kuntien yksin tai enemmistönä omistamille yhteisöille tai tällaisten yhteisöjen 

omistamille yhtiöille, kohdistuu lunastusoikeus. Lunastamiseen oikeutettuja ovat ensisijaisesti 

Keva ja edellä mainitut kuntaomistajat ja toissijaisesti ne Kuntien takauskeskuksen jäsenkunnat, 

jotka eivät ole Kuntarahoituksen osakkeenomistajia. Ilmoituksen osakkeiden siirtymisestä 

saatuaan Kuntarahoituksen hallituksen on ilmoitettava siirrosta lunastukseen oikeutetuille 

lunastusoikeuden käyttämiseksi. Lunastukseen oikeutettujen tulee esittää 

lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun siirronsaaja on 

ilmoittanut osakkeen siirtymisestä Kuntarahoituksen hallitukselle.  

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeen lunastushinta vastikkeettoman saannon kohdalla on 

yhtiön viimeisen tarkistetun tilinpäätöksen taseen mukainen osakkeen substanssiarvo. 

Kuntarahoituksen vuoden 2022 tilinpäätöksen taseen mukainen osakkeen substanssiarvo on 

41,31 euroa ja siten se on yhtiöjärjestyksen mukainen lunastushinta. Lunastushinta kaikille 

lunastettavissa oleville osakkeille on merkitty jäljempänä olevaan taulukkoon.   

Siirronsaajina olevat hyvinvointialueet ovat tehneet ilmoitukset osakkeiden siirtymisestä 

Kuntarahoituksen hallitukselle 1.2.2023 - 8.2.2023. Mikäli lunastukseen oikeutettu haluaa 

käyttää lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta, tulee lunastusvaatimus esittää yhtiölle 

kirjallisesti siten, että ilmoitus on perillä yhtiössä lunastusvaatimuksen määräpäivänä. 

Jäljempänä olevaan taulukkoon on merkitty määräpäivät lunastusvaatimuksen esittämiselle. 

Kaikkia 1.1.2023 siirtyneitä osakkeita koskeva lunastusvaatimus tulee tehdä ensimmäiseen 

määräpäivään eli 1.3.2023 mennessä. Mikäli lunastusta vaativa ei ole halukas lunastamaan 

kaikkia hyvinvointialueille siirtyviä osakkeita (yhteensä 162 500 osaketta, mikä vastaa yhteensä 

noin 0,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista), tulee lunastusvaatimuksessa yksilöidä, mihin 

siirtyvistä osakkeista lunastusvaatimus kohdistuu. Saman siirron kohteena olevat osakkeet on 

lunastettava kokonaisuudessaan, eli lunastusvaatimuksen tulee koskea kaikkia samalle 

siirronsaajalle siirtyviä osakkeita. Yhtiön A- ja B-osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden, 

eikä niiden välillä ole yhtiön voitonjakoon liittyviä eroavaisuuksia.   

Lunastusvaatimukset tulee toimittaa yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen legal@munifin.fi tai 

postitse osoitteeseen Kuntarahoitus Oyj / Lakiasiat, PL 744, 00101 Helsinki.   

Tieto lunastukseen oikeutetuille on toimitettava soveltuvin osin samalla tavoin kuin kutsu 

yhtiökokoukseen ja siksi ilmoitus osakkeiden siirtymisestä julkaistaan myös yhtiön internet-

sivuilla yhtiökokouskutsun tavoin. 
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