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LIITE 1 

SITOUMUSEHDOTUS 

KKV/868/14.00.10/2021- MEHILÄINEN OY / FYSIOS HOLDING OY 

KKV on 17.11.2021 päivätyssä yhteenvedossa KKV:n selvitysten tuloksista esittänyt alustavan arvionsa 

yrityskaupan kilpailuvaikutuksista asiassa Mehiläinen Oy / Fysios Holding Oy. KKV:n arvion mukaan 

yrityskauppa johtaisi tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen Vaasan kaupungin alueella 

yksityisasiakkaiden kokonaan itse maksaman ja osittain Kelakorvatun fysioterapian markkinoilla (yhdessä 

”yksityisasiakkaiden itse maksama fysioterapia”).  

Poistaakseen KKV:n esittämät alustavat kilpailuhuolet sekä edistääkseen sovinnollista ja nopeaa ratkaisua 

yrityskauppa-asiassa, Mehiläinen esittää alla olevan sitoumusehdotuksen. Mehiläinen korostaa, että tämä 

sitoumusehdotus on tehty KKV:n esittämien alustavien kilpailuhuolien pohjalta, eikä Mehiläinen ole yhtä 

mieltä KKV:n yhteenvedon johtopäätöksissä esittämistä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä sitoumusehdotuksessa jäljempänä kuvattu liiketoiminta on tarkoitus 

myydä Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:lle (”Pihlajalinna”) fix-it-first-ratkaisun mukaisesti allekirjoittamalla 

kauppakirja ennen KKV:n yrityskauppapäätöksen antamista. KKV:n pyynnöstä sitoumusehdotus on kuitenkin 

muotoiltu siten, että mikäli edellä esitetty fix-it-first-ratkaisu kariutuisi Pihlajalinnan kanssa tehtävän 

liiketoimintakaupan jäädessä toteutumatta, sisältää se vaihtoehtoisen ratkaisun, jonka mukaan divestoitavan 

liiketoiminnan myynti tapahtuu tietyn määräajan kuluessa siitä, kun KKV on tehnyt päätöksen hyväksyä 

Mehiläinen Oy:n ja Fysios Holding Oy:n välinen yrityskauppa noudattaen Ostajalle asetettuja vaatimuksia 

(ns. vaihtoehtoinen sitoumusmenettely). Ne sitoumusehdotuksen kohdat, jotka soveltuvat ainoastaan 

vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä koskevaan ratkaisuun, on erikseen ilmoitettu asianomaisissa kohdissa. 

Osio A. Määritelmät 

(a) “Mehiläinen” tarkoittaa yhtiötä Mehiläinen Oy (y-tunnus 1927556-5) ja sen

konserniyhtiöitä.

(b) ”Fysios” tarkoittaa yhtiötä Fysios Holding Oy, (y-tunnus 2674246-7) ja sen

konserniyhtiöitä.

(c) ”Closing” tarkoittaa Kohteen omistusoikeuden siirtymistä Ostajalle.

(d) ”Closing-jakso” tarkoittaa (i) Fysioksen ja Pihlajalinnan välisen Myyntisopimuksen

allekirjoittamispäivän ja Closingin välistä aikaa. Fysioksen ja Pihlajalinnan välisessä

liiketoimintakaupassa Closing tapahtuu  edellyttäen, että

liiketoimintakauppakirjassa määritetyt ennakkoehdot ovat täyttyneet viimeistään

. Jos ennakkoehdot täyttyvät myöhemmin, Closing tapahtuu ehtojen täyttymistä

seuraavan kuukauden lopussa, elleivät Fysios ja Pihlajalinna sovi muuta ajankohtaa.

Closing tapahtuu kuitenkin viimeistään ; tai (ii) vaihtoehtoista

sitoumusmenettelyä koskevassa ratkaisussa Fysioksen ja muun Ostajan välisen

Myyntisopimuksen allekirjoittamispäivän ja Closingin välistä aikaa, joka on enintään 

.

(e) "Henkilöstö" tarkoittaa Kohteen palveluksessa olevaa sekä ammatinharjoittajina toimivaa

henkilöstöä, pois lukien liitteessä 2 nimetyt henkilöt.
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(f) "KKV" tarkoittaa Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. 

(g) "Kohde" tarkoittaa Osiossa B ja liitteessä 2 kuvailtua Fysioksen liiketoimintaa, jonka 

Mehiläinen sitoutuu myymään Ostajalle. 

(h) "Myyntiaika" tarkoittaa kolmen (3) kuukauden ajanjaksoa Päätöksenantopäivästä. 

(i) "Myyntisopimus" tarkoittaa Kohteen myyntiä koskevaa sitovaa allekirjoitettua sopimusta 

Fysioksen ja Pihlajalinnan välillä tai vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä koskevassa 

ratkaisussa vastaavaa sopimusta Fysioksen ja muun Ostajan välillä. 

(j) "Osapuolet" tarkoittaa Mehiläistä ja Fysiosta yhdessä. 

(k) "Ostaja" tarkoittaa Pihlajalinnaa tai vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä koskevassa 

ratkaisussa oikeushenkilöä tai -henkilöitä, jonka KKV on hyväksynyt Kohteen ostajaksi 

Osiossa D esitettyjen edellytysten mukaisesti. 

(l) "Ostajan Soveltuvuusedellytykset" tarkoittavat Osiossa D esitettyjä edellytyksiä, jotka 

vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä koskevassa ratkaisussa Ostajan on täytettävä 

saadakseen KKV:n hyväksyntä. 

(m) "Päätös" tarkoittaa KKV:n tekemää päätöstä hyväksyä Mehiläisen ja Fysioksen välinen 

yrityskauppa. 

(n) "Päätöksenantopäivä" tarkoittaa Päätöksen päivämäärää. 

(o) "Riippumaton Asiantuntija" tarkoittaa Mehiläisen vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä 

koskevassa ratkaisussa nimeämää riippumatonta asiantuntijaa, jonka KKV on hyväksynyt 

ja jonka velvollisuudet on määritelty Osiossa E.  

(p) ”Toinen Myyntiaika” tarkoittaa kolmen (3) kuukauden ajanjaksoa Myyntiajan 

loppumisesta. 

Osio B.  Sitoumus ja Kohteen määrittely 

Sitoumus 

1. Mehiläinen antaa KKV:lle seuraavan sitoumuksen: 

(a) Fysios myy Ostajalle Fysioksen erikseen määritellyn liiketoiminnan osoitteessa 

Raastuvankatu 15, 65100 Vaasa sijaitsevassa toimipisteessä. 

Kohteen rakenne ja määrittely 

2. Kohde muodostuu Fysioksen Raastuvankatu 15, 65100 Vaasa sijaitsevasta toimipisteestä, joka 

tarjoaa fysioterapiapalveluita ja niihin läheisesti liittyviä palveluita.  

3. Ostajalle luovutettavaan Kohteeseen sisältyvät kaikki omaisuuserät ja henkilöt, jotka ovat 

välttämättömiä Kohteen liiketoiminnan elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tämä 

kattaa myös erikseen yksilöimättömät, mutta liiketoiminnan elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 

säilyttämisen kannalta välttämättömät omaisuuserät ja henkilöt. 

(a) Kohteessa sijaitseva Fysioksen omistama tarpeisto, irtaimisto, koneet ja laitteet, joita 

tarvitaan liiketoiminnan harjoittamiseksi Kohteessa. 
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(b) Henkilöstö, johon kuuluu yhteensä 4 fysioterapeuttia, joista 2 on työsuhteessa  

 ja 2 toimii ammatinharjoittajana  

. 

 

(c) Vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä koskevassa ratkaisussa Ostajan tarpeiden mukaisesti 

Kohteen vuokrasopimus, joka oikeuttaa yksikön toimitilojen (386 m², josta yläkerran osuus 

on 168 m²) käyttöön. Kohteen toimitilaa koskeva vuokrasopimus on voimassa 

 

 

         

  

 

(d) Kohteelle divestoinnin toteutushetkellä allokoitu sopimuskanta, pois lukien kaksi Kelan 

vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta koskevaa sopimusta ja niihin liittyvät asiakkaat. 

Pihlajalinnan kanssa sovitaan, että se tuottaa alihankintana Fysioksen Kelan vaativaa 

lääkinnällistä kuntoutusta koskevien sopimusten mukaiset palvelut Henkilöstön asiakkaiden 

osalta Kela-sopimuksen loppuun  asti. Vastaavasti sovitaan myös vaihtoehtoista 

sitoumusmenettelyä koskevassa ratkaisussa, mikäli Ostajalla ei ole vastaavaa omaa Kelan 

vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottamista koskevaa sopimusta Vaasassa kuin 

Fysioksella. Alihankintamallin taustaa ja käytännön toteutusta käsitellään tarkemmin 

liitteessä 2. 

 

(e) Ostajan tarpeiden mukaisesti muut Kohteen paikalliset liiketoimintaan liittyvät sopimukset 

(ml. mahdolliset sopimukset laitteiden vuokrauksesta, siivouksesta, jne.). 

 

(f) Kohteelle kuuluvat asiakasrekisterit. 

Sitoumuksen toteuttamisen ehdot 

4. Mehiläisen katsotaan täyttäneen Kohteen myyntiä koskevan sitoumuksen, kun 

liiketoimintakauppa Kohteen myynnistä on tullut voimaan Closing-jakson aikana 

liiketoimintakauppakirjan ehtojen mukaisesti. Ostajan tulee olla KKV:n hyväksymä.  

5. Ylläpitääkseen sitoumuksen rakenteellista vaikutusta, Mehiläinen sitoutuu olemaan hankkimatta 

suoraan tai välillisesti määräysvaltaa Kohteeseen  ajan Closingista, ellei 

KKV ole Mehiläisen hakemuksesta etukäteen kilpailulain (948/2011) 30 §:n mukaisesti 

todennut, että markkinan rakenne on siinä määrin muuttunut, ettei ehdon voimassaolon 

jatkamiselle ole enää tarvetta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Henkilöstöä koskevasta 

rekrytointikiellosta on sovittu erikseen jäljempänä.  

Osio C.  Liitännäiset sitoumukset 

Elinkelpoisuuden, markkinoitavuuden ja kilpailukyvyn ylläpito  

6. Vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä koskevassa ratkaisussa Osapuolet sitoutuvat ylläpitämään 

Kohteen taloudellista elinkelpoisuutta, markkinoitavuutta ja kilpailukykyisyyttä 

Päätöksenantopäivästä Closingiin asti noudattaen tavanomaisia liiketoimintakäytäntöjä ja 

minimoimaan mahdollisimman pitkälle riskit Kohteen kilpailullisen potentiaalin menettämisestä. 

Erityisesti Osapuolet sitoutuvat: 
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(a) olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteeseen, jolla saattaisi olla merkittävää haittaa 

Kohteen arvoon, hallinnointiin tai kilpailukykyyn, tai joka voisi muuttaa Kohteen toiminnan 

luonnetta ja laajuutta, taikka teollista tai kaupallista strategiaa tai rahoituspolitiikkaa; ja 

 

(b) ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimiin, mukaan lukien asianmukaiset (alan käytäntöihin 

perustuvat) kannustinjärjestelmät, varmistaakseen, että Henkilöstöllä on kannustimet pysyä 

Kohteen palveluksessa. Osapuolilla on velvollisuus myös varmistaa, että kaikki tällaiset 

toimet on toteutettu. 

 

(c) toimittamaan uuden ratkaisuehdotuksen ennen Closingia irtisanoutuneen tai toisaalle 

siirtyneen Henkilöstöön kuuluvan fysioterapeutin osalta. Mehiläinen sitoutuu siihen, että 

Ostajalle tullaan tarjoamaan kaikkia myös erikseen yksilöimättömiä, mutta Kohteen 

elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömiä henkilöitä.  

Rekrytointikielto 

7. Mehiläinen sitoutuu olemaan rekrytoimatta Henkilöstöä aktiivisesti ja passiivisesti 

 ajan Closingista ellei KKV ole pyynnöstä etukäteen 

vahvistanut, ettei rekrytointikieltoa yksittäistapauksessa sovelleta. 

8. Mehiläinen sitoutuu toimittamaan KKV:lle Closingista alkaen  tietoja sen Vaasan 

kaupungissa rekrytoimista fysioterapeuteista ja heidän aiemmista työnantajistaan tai 

toimipisteistään, joissa he ovat toimineet ammatinharjoittajina. 

Osio D.  Ostaja vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä koskevassa ratkaisussa 

9. Ostajan on täytettävä seuraavat Ostajan Soveltuvuusedellytykset: 

(a) Ostajan on oltava Osapuolista riippumaton ja vailla yhteyksiä Osapuoliin.  

 

(b) Ostajalla on oltava taloudelliset resurssit, todistettua alan asiantuntemusta sekä kannustin, 

tahtotila ja valmiudet ylläpitää ja kehittää Kohdetta siten, että se on elinkelpoisen ja 

aktiivisen kilpailijan asemassa Osapuoliin ja muihin kilpailijoihin nähden. 

 

(c) Ostajan on saatava kaikki tarvittavat viranomaisten hyväksynnät Kohteen hankinnalle. 

Lisäksi Ostajalla on oltava kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja muut edellytykset Kohteen 

liiketoiminnan harjoittamiseen. 

 

(d) Kohteen siirtyminen Ostajalle ei aiheuta, KKV:lla hallussaan olevan tiedon perusteella, 

todennäköisiä prima facie -kilpailuhuolia, taikka riskiä siitä, että sitoumuksen 

täytäntöönpano viivästyy. Ostajan tulee olla sellainen, että sen voidaan odottaa saavan 

kaikki tarvittavat viranomaisten hyväksynnät Kohteen hankinnalle. 

10. Myyntisopimuksen täytäntöönpano on ehdollinen sille, että KKV on hyväksynyt Ostajan sekä 

Kohteen myynnin sitoumusten mukaisuuden. Kun Mehiläinen on päässyt sopimukseen 

ostajaehdokkaan kanssa, Mehiläinen lähettää KKV:lle kopion Myyntisopimuksesta. Mehiläisen 

tulee osoittaa KKV:lle, että Ostaja täyttää edellytykset ja että Kohde myydään Päätöksen ja 

sitoumusten mukaisella tavalla. KKV:n tulee arvioida ehdotus viipymättä ja vahvistaa, että 

Ostaja täyttää Ostajan Soveltuvuusedellytykset.  

Osio E. Riippumaton Asiantuntija vaihtoehtoista sitoumusmenettelyä koskevassa ratkaisussa 

Riippumattoman Asiantuntijan nimeäminen  
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11. Mehiläinen ehdottaa KKV:lle yhtä henkilöä valvonnasta vastaavaksi Riippumattomaksi 

Asiantuntijaksi kahden (2) viikon kuluessa Päätöksenantopäivästä tai sitä myöhemmästä 

ajankohdasta, jolloin Kohteen myynti Pihlajalinnalle on kariutunut. 

12. Mikäli KKV ei hyväksy Mehiläisen ehdottamaa Riippumatonta Asiantuntijaa, Mehiläinen tekee 

uuden ehdotuksen Riippumattomaksi Asiantuntijaksi kahden (2) viikon kuluessa KKV:n 

hylkäävästä ilmoituksesta tiedon saatuaan toimittamalla KKV:lle vähintään kaksi uutta 

ehdotusta Riippumattomaksi Asiantuntijaksi. Mikäli KKV ei hyväksy Mehiläisen uusia ehdotuksia 

Riippumattomaksi Asiantuntijaksi, KKV nimeää Riippumattoman Asiantuntijan.  

13. KKV:n hyväksymä Riippumaton Asiantuntija nimetään yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun KKV 

on hyväksynyt Mehiläisen ehdotuksen tai mikäli KKV nimeää Riippumattoman Asiantuntijan, 

tulee nimitys tehdä viipymättä siitä, kun KKV on ilmoittanut hylkäävänsä Mehiläisen ehdotuksen. 

14. Riippumattoman Asiantuntijan tulee olla Osapuolista riippumaton ja esteetön, minkä lisäksi 

Riippumattomalla Asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys tehtävänsä hoitamiseksi. 

Riippumattoman Asiantuntijan velvollisuudet  
 

15. Riippumattoman Asiantuntijan tehtäviin kuuluu:   

(a) sitoumuksen (Osio B) ja liitännäisten sitoumusten (Osio C - Elinkelpoisuuden, 

markkinoitavuuden ja kilpailukyvyn ylläpito) noudattamisen valvonta; 

 

(b) sen varmistaminen, että ostajaehdokkaat saavat riittävät ja oikeat tiedot Kohteesta 

(neuvontavelvollisuus); 

 

(c) Kohteen myynnin edistymisen, ostajaehdokkaiden, ostotarjousten ja sopimusneuvotteluiden 

etenemisen raportointi KKV:lle. 

 

(d) viipymättä ilmoittaa KKV:lle, kun Kohteen Myyntisopimus on solmittu Päätöksen ja 

sitoumuksen mukaisesti. 

16. Mikäli Mehiläinen ei ole solminut Myyntisopimusta Myyntiajan aikana, taikka jos KKV ei ole 

hyväksynyt tänä aikana sille ehdotettua ostajaa, Riippumattoman Asiantuntijan toimenkuvaa 

laajennetaan kattamaan myös Kohteen myynti Toisen Myyntiajan alusta lukien.  

17. Riippumaton Asiantuntija solmii Myyntisopimuksen Toisen Myyntiajan aikana ilman 

vähimmäishintaa edellyttäen, että KKV on hyväksynyt Ostajan sekä Kohteen myynnin 

sitoumusten mukaisuuden. Riippumattomalla Asiantuntijalla on oikeus sisällyttää 

Myyntisopimukseen (sekä mahdollisiin liitännäissopimuksiin) ehdot, jotka se katsoo 

tarkoituksenmukaisiksi myynnin kannalta, kuten tavanomaiset takuusitoumuksiin, 

sopimusvakuuksiin ja korvausvastuuseen liittyvät ehdot, joita myynnin toteuttaminen 

kohtuudella edellyttää. Riippumaton Asiantuntija keskustelee Mehiläisen kanssa ennen 

tällaisten ehtojen sisällyttämistä Myyntisopimukseen. Riippumattoman Asiantuntijan tulee 

myyntiä toteuttaessaan suojella Mehiläisen oikeutettuja taloudellisia intressejä, ottaen kuitenkin 

huomioon Mehiläisen velvollisuuden solmia Myyntisopimus ilman vähimmäishintaa Toisen 

Myyntiajan aikana. 

18. Riippumaton Asiantuntija sitoutuu raportoimaan KKV:lle nimityksestään lähtien kirjallisesti 

suomeksi Kohteen myynnin edistymisestä, ostajaehdokkaista, ostotarjouksista ja 

sopimusneuvotteluiden etenemisestä sekä Kohteen elinkelpoisuuden, markkinoitavuuden ja 

kilpailukyvyn ylläpidosta tarvittaessa ja aina vähintään kalenterikuun 15. päivään mennessä. 
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Riippumaton Asiantuntija toimittaa samanaikaisesti Mehiläiselle asianosaisjulkisen version 

raportista. Riippumaton Asiantuntija ilmoittaa KKV:lle ilman aiheetonta viivästystä, mikäli näitä 

sitoumuksia on rikottu. 

19. Riippumattoman Asiantuntijan toimenkuva päättyy, kun Osion B mukainen sitoumus on tullut

täytetyksi. KKV voi kuitenkin vaatia valvontaa suorittavan Riippumattoman Asiantuntijan

uudelleennimitystä, jos myöhemmin on syytä epäillä, että sitoumuksia ei ole pantu täytäntöön

kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti.

Osapuolten velvollisuudet 

20. Mehiläinen vastaa Riippumattoman Asiantuntijan kuluista ja korvauksista erikseen tehtävän

sopimuksen mukaisesti.

21. Riippumattomalla Asiantuntijalla on oikeus saada kaikki tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat sekä

kaikki tarvitsemansa kohtuullinen apu tässä sitoumusehdotuksessa määriteltyjen tehtäviensä

hoitamiseksi Osapuolilta sekä Osapuolten neuvonantajilta.




