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5 vinkkiä hyvään 
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Mitä on yritysvastuu?

Lähde: Finsif
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Miksi vastuullisuus 
kannattaa ottaa osaksi 
yrityskauppaprosessia? 
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Lue lisää: 
ESG on the Rise: 
Making an Impact in 
M&A (Mergermarket)



5 vinkkiä hyvään vastuullisuustarkastukseen

• Mitä vastuullisuustarkastuksella 
haetaan? 

• Mikä on oikea tarkastuksen taso? Onko 
vastuullisuusriskiä?

• Mikä on kohdeyritys? Millä toimialalla 
yritys toimii?

• Onko mahdolliset vastuullisuusriskit 
omassa toiminnassa vai 
hankintaketjussa?

• Mitä kohdeyritys kertoo? Mitä ei 
kerrota?
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KIITOS JA OLLAAN 
YHTEYDESSÄ!

Anne Vanhala
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Kumppanisi yritysvastuussa ja compliancessa
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VASTUULLISUUS 
YRITYSKAUPPADOKUMENTAATION 

NÄKÖKULMASTA



1A&S | Kaikki oikeudet varattu

 Lähtökohtaisesti irtaimen kauppaa

– Yleensä rajataan kauppalain soveltaminen ulkopuolelle

 Virhevastuut määritellään kauppakirjassa

 Ostajan selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden rajanvetoa

 Kohdeyhtiön vastuullisuusnäkökulman arvioinnissa tärkeää huomioitavaa lainsäädäntöä:

– Työlainsäädäntö

– Ympäristölainsäädäntö

– Osakeyhtiöitä koskeva lainsäädäntö

– Verolainsäädäntö

Yrityskauppaan sovellettavat säännökset



2A&S | Kaikki oikeudet varattu

Yrityskauppaprosessin olennainen osa on yrityskaupan dokumentaatio.

 Yrityskaupan DD-vaiheessa voi tulla ilmi
puutteellisuuksia vastuullisuus-
standardien noudattamisessa

 Ostajan on huolellisesti arvioitava ilmi
tulleet puutteellisuudet ja niiden
vaikutus suunniteltuun yrityskauppaan:

– Vaikutus kaupan toteutettavuuteen

– Vaikutus kaupan rakenteeseen

– Vaikutus kauppahintaan

– Myyjän vastuunrajausten poistaminen siltä osin
kuin identifioitu taloudellinen riski toteutuu

– Kaupan jälkeen huomioitavaa

Yrityskauppadokumentaatio

Riskien rajaamisen kannalta tärkeää
yrityskauppaprosessissa: 

1. Tutki kohdeyhtiön materiaalit
huolellisesti

2. Haastattele kohdeyhtiön johtoa ja pyri
selvittämään myös yleinen
asennoituminen compliance- ja 
vastuuasioihin

3. Huomioi löydetyt riskipositiot
kauppakirjassa, mikäli päätät toteuttaa
kaupan



3A&S | Kaikki oikeudet varattu

DD-tarkastuksesta huolimatta myyjältä edellytetään tyypillisesti lisävakuutuksia kaupan
kohteesta.

 Myyjä tuntee kaupan kohteen

 Tyypillisesti ostaja ei saa vedota virheenä
tarkastuksessa tietoonsa tulleeseen
seikkaan, jonka kohtuudella arvioiden
olisi pitänyt tulla tarkastuksessa ostajan
tietoon.

 Myyjän vakuutusten sanamuodot
merkityksellisiä vakuutuksiin
vedottaessa:

– Myyjä vakuuttaa, että…

– Myyjä vakuuttaa, että sen tietojen mukaan…

– Myyjä vakuuttaa, että myyjän parhaan tiedon
mukaan…

Myyjän vakuutukset ja suora vahingonkorvausvastuu

Myyjän korvausvelvollisuus: 

1. Sidottu vakuutusten
paikkansapitämättömyydestä
aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen

2. Yleensä ajallisesti ja määrällisesti rajattu

3. Selkeästi identifioitujen riskien osalta
voidaan määritellä suora myyjän
vahingonkorvausvastuu
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