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Käsittelyssä:

Vastuullisuuden kotiläksyt kaupan jälkeen

Millaisia vastuullisuuskysymyksiä voi 
pintautua yrityskaupan jälkeen?

5 askelta vastuullisuuden käytännön 
toteutukseen
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Vastuullisuuden kotiläksyt 
kaupan jälkeen

• DD-raportin havainnot kuntoon
• Vastuullisuustarkastus kaupan jälkeen? 
• Vastuullisuusosaamista mukaan hallitukseen / 

johtoryhmään?
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Millaisia vastuullisuuskysymyksiä 
voi pintautua yrityskaupan 
jälkeen?
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KOHDEYHTIÖN 
OMA TOIMINTA

HANKINTAKETJUT

Hiilijalan-
jälki

Resurssi-
tehokkuus

Työ-
turvallisuus

Työ-
hyvinvointi

Tietoturva
Kilpailu

Korruptio

Hiilijalan-
jälki

Ihmis-
oikeudet

Lahjonta ja 
korruptio



5 askelta vastuullisuuden 
käytännön toteutukseen
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1. Selvitä lähtötilanne

2. Sitouta johto

3. Aseta tavoitteet, päätä 
mittarit ja toimenpiteet

4. Osallista sidosryhmät
5. Seuraa, korjaa ja paranna
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ILMOITUSKANAVA 
TULOSSA 
PAKOLLISEKSI!

• EU-direktiivi edellyttää ilmoituskanavaa 
oikeushenkilöiltä, jotka työllistävät yli 50 henkilöä

• Keskiössä ilmoittajien suojelu ja vastatoimien kielto

• Aihepiirejä mm:
• Julkiset hankinnat
• Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

estäminen
• Liikenneturvallisuus
• Ympäristönsuojelu
• Elintarviketurvallisuus
• Kuluttajansuoja
• Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

• Kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan 17.12.2021



KIITOS JA OLLAAN 
YHTEYDESSÄ!

Anne Vanhala

OTK, MBA
anne.vanhala@bonfide.fi

p. 0503391625

Bonfide Oy

Kumppanisi yritysvastuussa ja compliancessa
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VASTUULLISUUS 
YRITYSKAUPPADOKUMENTAATION 

NÄKÖKULMASTA



1A&S | Kaikki oikeudet varattu

u Lähtökohtaisesti kauppakirjassa sovitaan välimiesmenettelyn soveltamisesta

u Välimiesoikeuden jäsenet (tai jäsen) tulkitsevat kauppakirjaa ja kuulevat todistajia

– Yleensä rajataan kauppalain soveltaminen ulkopuolelle, mutta tästä huolimatta yleisiä Suomen oikeudessa
voimassa olevia periaatteita voidaan soveltaa.

– Esimerkkinä hinnanalennus, voidaanko rajoittaa Ostajan oikeutta hinnanalennukseen?

– Sopimuksen tulkinta ja sopimusvapaus, mistä katsotaan täsmällisesti sovitun?

u Mitä myyjä on vakuuttanut esimerkiksi seuraavista (toimialakohtaisesti vaihtelevat
fokusalueet):

– Maaperän pilaantuminen ja ympäristön turmeltuminen

– Tuotteiden sisältämät materiaalit

– Lakien ja säädösten, ihmisoikeuksien noudattaminen toiminnassa ja hankintaketjussa

– Kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin sitoutuminen

Riitatilanteissa usein välimiesmenettely



2A&S | Kaikki oikeudet varattu

Välillisten vahinkojen osalta Myyjän vastuuta on usein rajattu.

u Vastuullisuusaihetta koskevan Myyjän
vakuutuksen rikkominen?
– Aiheutuiko taloudellista vahinkoa tai oliko

kohde arvoltaan alhaisempi kuin annettiin
ymmärtää?

– Vahingonkorvaus vai hinnanalennus?

u Myyjä on jättänyt kertomatta olennaisen
Ostajan ostopäätökseen vaikuttavan
seikan?
– Oikeuttaako jopa kaupan purkuun? 

Oikeustoimilain 33 §:n soveltuminen?

– Hinnanalennus, kohde ei ole sitä mitä piti?

– Kauppalain tulkintavaikutus?

Minkälainen riski ja vahinko realisoitui?

Riskien realisoituessa tärkeää yrityskaupan
jälkeen: 

1. Kauppakirjan ja oikeusperiaatteiden
tulkinta

2. Määräajat ja reklamaation tekeminen

3. Vahinkojen määrän kvantifiointi

4. Prosessin hoito
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