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TYÖPLUSKUNTA OY:N OSAKEPÄÄOMAN MERKITSEMINEN
KHALL 22.10.2018 § 184
Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401
Liite 1
Vuonna 2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan tuli yhtiöittämisvelvoite
koskemaan myös työterveyshuoltoa. Silloiset Jyta -kunnat perustivat Jyta
omaisuus Oy:n, joka tuli omistamaan 20 % TyöPlus Yhtiöstä. Kaustisen
kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2017 § 6 yhtiön perustamistoimet ja kunnanhallitus osakassopimuksen kokouksessaan 30.10.2017
§ 219.
Työplus Oy haluaa kehittää toimintaansa kunnallisten asiakkaidensa palvelussa. Tätä toimintaa varten Työplus Oy:n hallitus on perustanut tytäryhtiökseen TyöplusKunta Oy -nimisen osakeyhtiön
TyöplusKunta Oy tule toimimaan ns. InHouse-yhtiönä palvellen omistajikseen liittyviä ja sitoutuvia kaupunkeja, kuntia, maakuntia, kuntayhtymiä ja
eräitä muita hankintayksiköitä. Palvelutarjonta kattaa kaikki nykyisille asiakkaille tarjolla olevat työterveyspalvelut.
Varsinainen toiminta on käynnistynyt 1.10.2018, jolloin yhtiölle on siirtynyt
Kokkolan, Pietarsaaren ja Soiten asiakkuudet. Samalla nämä tahot ovat
tulleet yhtiön ensimmäisiksi osakkaiksi Työplus Oy:n ohella. Palveluhenkilöstö muodostuu Työplus Oy:n nykyisestä henkilökunnasta.
Työplus Oy esittää toimialueensa kaupungeille ja kunnille mahdollisuutta
tulla osakkaaksi heti toiminnan alkuvaiheessa. Perustamisen yhteydessä
yhden osakkeen nimellisarvoksi on päätetty 5.000 €. Tavoite on, että jokainen osakkaaksi tuleva taho merkitsisi vähintään kaksi kappaletta yhtiön
osakkeita. Osakkuus mahdollistaa InHuose-asiakkuuden.
Työplus Oy toivoo, että kunnat ja kaupungit käsittelisivät heidän esityksensä mahdollisimman nopeasti.
Liitteenä on Työplus Yhtiöt Oy:n osakassopimus.
Sähköisessä kokoustenhallinnassa on Työplus yhtiöiden organisaatiokaavio.
Esitys kj.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Työplus Yhtiöiden osakkeiden merkitsemisen, yhteensä 2 kpl á 5.000 €. Kustannukset
katetaan investoinneista kohdasta 9140.'

Päätös

Hyväksyttiin.
___________

KHALL 05.11.2018 § 195

Liite 1

Työplus Yhtiöt Oy on emoyhtiö, jonka omistavat Kokkolan kaupunki ja
maakunnan kunnat Jytaomaisuus Oy:n kautta. Merkitä kohdistuu siis
TyöplusKunta Oy:öön, joka on Inhouse-yhtiö, miltä voidaan palvelut ostaa
ilman kilpailutusta.

Esitys kj.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy TyöplusKunta
Oy:n osakkeiden merkitsemisen, yhteensä 2 kpl á 5.000 €. Kustannukset
katetaan investoinneista kohdasta 9140.
Hyväksyttiin.
__________

Päätös
KVALT 15.11.2018 § 59
Liite 2
Päätös

Hyväksyttiin.
__________

