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Hallituksen selvitys vaatimukseen erityisen tarkastuksen toimittamisesta  

Viite: Kari Toivasen vaatimus 28.9.2016 

 

Lehto Group Oyj:n hallitus on vastaanottanut yhtiön osakkeenomistaja Kari Toivasen 

28. syyskuuta 2016 toimittaman vaatimuksen käsitellä seuraavassa yhtiökokouksessa 

hänen ehdotuksensa erityisen tarkastuksen järjestämisestä Lehto Group Oyj:ssä.  

 

Yhtiökokouksen tulee osakeyhtiölain säännösten mukaisesti käsitellä  

osakkeenomistajan vaatima asia, joka on luonteeltaan sellainen, että se kuuluu 

osakeyhtiölain nojalla yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakeyhtiölain mukaisesti 

vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta on käsiteltävä yhtiökokouksessa. 

 

Yhtiön hallitus on osaltaan selvittänyt ja käsitellyt Toivasen vaatimuksen erityisen 

tarkastuksen toimittamisesta. 

 

Hallituksen saamien tietojen mukaan erään Lehdon tytäryhtiön henkilökuntaan 

kuuluvan henkilön omistuksessa oleva osakeyhtiö on ostanut pakkohuutokaupassa 

Toivasen omistuksessa olleet asunto-osakeyhtiön osakkeet pakkohuutokaupassa 

määräytyneellä hinnalla. 

 

Kyseinen henkilökunnan jäsen on lähettänyt asunnon omistaneelle Toivaselle 

sähköpostia omistajuuden vaihtumisesta käyttämästään @lehto.fi -päätteisestä 

sähköpostiosoitteesta. Tämä toimenpide on ilmeisesti aiheuttanut Toivaselle 

päätelmän siitä, että Lehto olisi jollain tavalla mukana kaupassa. Näin ei kuitenkaan 

ole: Lehto ei ole ollut mukana kaupassa osapuolena, siitä päättämässä, sen 

rahoittamisessa tai millään muullakaan tavalla. Kauppa on ollut ja on edelleen 

henkilökunnan jäsenen henkilökohtainen asia. 

 

Toivanen on tämän jälkeen hankkinut yhden osakkeen Lehto Group Oyj:stä ja tehnyt 

Lehdolle osakkeenomistajana useita vaatimuksia niin suoraan kuin eri viranomais- ja 

muissa prosesseissa. Oulun käräjäoikeus on hylännyt Toivasen Lehto Groupia vastaan 

nostaman kanteen (vailla lainvoimaa) eivätkä Toivasen esittämät toimenpidepyynnöt 

Finanssivalvonnalle, Keskuskauppakamarille tai poliisille ole johtaneet toimiin yhtiötä 

kohtaan.  

 

Hallitus suhtautuu vakavasti hyvän hallinnon vaatimuksiin. Hallituksen selvityksissä ei 

ole kuitenkaan ilmennyt Toivasen väittämiä asioita ja hallitus pitää Toivasen väitteitä 

perusteettomina. Näissä olosuhteissa hallitus ei ole myöskään katsonut perustelluksi 

ryhtyä keskustelemaan Toivasen esittämistä rahallisista sovintotarjouksista hänen 

vaatimuksensa peruuttamiseksi. 

 



 
  

 

Lehto on asian johdosta tarkentanut ohjeistustaan työsähköpostin käyttämisen osalta. 

Uuden ohjeistuksen perusteella henkilökohtaisia asioita ei tule hoitaa työnantajan 

tarjoamasta sähköpostiosoitteesta. 

 

Kempeleessä, 28.2.2017 
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