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ERITYISEN TARKASTUKSEN TOIMITTAMINEN     

Haen erityisen tarkastuksen toimittamista ajalta 1.1.2006-12.5.2007 Kustannus Oy 
Vapaa Ajattelija Ab:n (Y-tunnus 0489306-1) hallinnosta ja kirjanpidosta seuraaviin 
perustein:

1. Vuoden 2006 yhtiökokousta ei pidetty yhtiöjärjestyksen määräämänä aikana 
30.4.2006 mennessä vaan 4.11.2006.

2. Kaupparekisteri-ilmoitusten tekeminen laiminlyötiin, vaikka yhtiön hallitusta ja
toimitusjohtajaa muistutettiin asiasta.  Yhtiön taloudenhoitaja ja hallituksen 
varsinainen jäsen Jani Hinkka perusteli tätä laiminlyöntiä sillä, että ilmoituksen 
tekeminen maksaa rahaa yhtiölle.

3. Patentti- ja rekisterihallitus oli asettanut kaksi uhkasakkoa yhtiön entiselle
toimitusjohtajalle Janne Vainiolle.  Vainio ei ollut oikea maali.  Väärä maali 
johtui siitä, että yhtiö oli laiminlyönyt tehdä rekisteri-ilmoituksen.  Yhtiökokous 
4.11.2006 ei myöntänyt vastuuvapautta yhtiön hallitukselle eikä toimitusjohtaja, 
hallituksen varapuheenjohtaja, Petri Karismalle.

4. Yhtiön hallitus ei ollut nimittänyt uutta toimitusjohtajaa Petri Karisman eron 
17.11.2006 jälkeen, vaikka yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä tulee olla 
toimitusjohtaja.  Yhtiö oli vailla toimitusjohtajaa Karisman eron jälkeen noin 
kaksi kuukautta, 17.11.2006-14.1.2007.  14.1.2007 nimitettiin uusi 
toimitusjohtaja.  

5. Yhtiön hallitus ei kutsunut jatkoyhtiökokousta koolle, vaan kutsut oli vilpillisesti,
hallituksen nimissä, lähettänyt joku (Tampereella asuva Jani Hinkka?) 
Tampereelta.  Osakas Sundström pyysi merkitsemään tämän 
jatkoyhtiökokouksen 9.12.2006 pöytäkirjaan.  Yhtiö ei ole pyynnöstä ja 
lupauksesta huolimatta toimittanut osakas Sundströmille vuoden 2006 
yhtiökokouksen pöytäkirjaa.  Myöskään vuoden 2007 yhtiökokousten 21.4.2007 
ja 12.5.2007 pöytäkirjoja Sundström ei ole pyynnöstään huolimatta saanut.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eino Huotarin mukaan yhtiön pöytäkirjat eivät 
ole yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, vaan yhtiön toimitusjohtaja Samuli 
Pahalahdella Lappeenrannassa.  Toimitusjohtaja Pahalahden mukaan pöytäkirjat 
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eivät ole hänellä, vaan yhtiön pääkonttorissa.  Ovatko pöytäkirjat olemassa? 
Jos  ovat, missä ne ovat?

6. Yhtiön hallitus ei ollut tiedottanut viimeksi (29.5.2005) valituille hallituksen
varajäsenille (valitsemisjärjestys Veikko Laine, Timo Meltti ja Arvo Toivanen), 
että yhtiön hallituksesta oli eronnut varsinaisia jäseniä.  Näin hallituksen 
varajäsenet eivät tienneet osallistua hallituksen kokouksiin.  Tällä on saattanut 
olla vaikutusta niihin päätöksiin, joita hallitus vajaalukuisena teki.

7. Yhtiön hallitus tai uusi toimitusjohtaja Samuli Pahalahti eivät olleet 28.5.2007 
mennessä tehneet uutta rekisteri-ilmoitusta, vaikka jatkoyhtiökokous 9.12.2006 
päätti, että po. ilmoitus tehdään viipymättä.  Hallitus ei noudata yhtiökokouksen 
päätöksiä.  

8. Yhtiön varsinaisten tilintarkastajien Timo Vilén ja Kerttu Loukola 18.4.2007 
allekirjoittama tilintarkastuskertomus vuodelta 2006 vaikuttaa niin sanotusti 
puhtaalta.  Kertomuksessa on sanasta ”yhdistyslain” yliviivattu alkuosa yhdistys 
ja sen päälle on käsin korjattu ”oy.” ja sana ”yhdistyksen”, joka on käsin korjattu 
sanaksi ”yhtiön”.  Kertomus vaikuttaa kopiolta jonkun yhdistyksen 
tilintarkastuskertomuksesta ja herätti sen epäluulon, että tilintarkastajat eivät olisi 
lainkaan kiinnittäneet huomiota yhtiön hallituksen laiminlyönteihin.

9. Osakas Sundström pyysi 3.5.2007 sähköpostitse jälleen uudelleen yhtiön 
toimitusjohtaja Samuli Pahalahtea lähettämään yhtiökokouksen 4.11.2006 ja sen 
jatkokokouksen 9.12.2006 pöytäkirjan, muttei ole saanut tätä pöytäkirjaa. 

Osakas Sundström pyysi 20.5.2007 sekä puhelimitse että sähköpostitse yhtiön 
toimitusjohtaja Samuli Pahalahtea lähettämään yhtiökokouksen 4.11.2006 ja sen 
jatkokokouksen 9.12.2006 pöytäkirjan sekä 21.4.2007 pidetyn vuoden 2007 
ensimmäisen yhtiökokouksen pöytäkirjan, että 12.5.2007 pidetyn toisen 
yhtiökokouksen pöytäkirjan, mutta ei ole saanut näitä pöytäkirjoja.

10. Yhtiön hallinnossa on laiminlyöntejä.  Epäilen, että tässä hakemuksessa 
mainitsematonta laiminlyöntiä voi olla.  Myös kirjanpidossa voi olla 
epäselvyyksiä. 

Erityisellä tarkastuksella etsitään perusteita sille, että hallituksen jäseniä vastaan
voitaisiin myöhemmin mahdollisesti nostaa vahingonkorvauskanne.  Jo yllä
mainituista laiminlyönneistä on aiheutunut yhtiölle taloudellista vahinkoa. 
Taloudellisen ja muun vahinkojen aiheuttaminen jatkuu.    

Haen, että lääninhallitus ensisijaisesti määräisi minut toimittamaan erityisen 
tarkastuksen. Olen toiminut käsillä olevan yhtiön toimitusjohtajana 13.5.1984-
20.9.1984 ja 7.1.1988-18.4.1998.  Jälkimmäisen toimitusjohtajakauteni aikana tein 
itse myös yhtiön tilinpäätökset. Toimin noin kuusitoista vuotta yhtiön pääosakkaan, 
Vapaa-ajattelijain liitto ry:n, toimiston- ja taloudenhoitajana. Minulla on sellainen 
asioiden taloudellinen ja oikeudellinen tuntemus kuin tehtävä vaatii.

Olen aiemmin joutunut osakkaan ominaisuudessa estämään yhtiön hallituksen
sekä muidenkin lainvastaisia toimia ja onnistunutkin niissä.
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Ellei lääninhallitus määrää minua tehtävään, haen toissijaisesti, että siihen 
  määrätään diplomi-insinööri Kim Sjöström Helsingistä, jolla myös on tehtävään

vaadittava asioiden taloudellinen ja oikeudellinen tuntemus.  Hän on toiminut 
avustajanani yhtiökokouksessa.  En katso sen tekevän hänestä esteellistä 
tarkastustehtävään.   

Vantaalla 29.5.2007

Kimmo Sundström 
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakas, omistaen 10 prosenttia yhtiö
osakkeista (12 osaketta)

LIITE Nro 1 Kaupparekisteriote
LIITE Nro 2 Yhtiöjärjestys
LIITE Nro 3 Kertomus 12.5.2007 pidetyn yhtiökokouksen kulusta 
LIITE Nro 4 Kim Sjöströmin suostumus tehtävään
LIITE Nro 5 Yhtiön hallituksen puheenjohtajan nimi ja osoite 
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LIITE Nro 3

Kertomus 12.5.2007 pidetyn yhtiökokouksen kulusta 

Yhtiökokous oli varsinainen yhtiökokous.  

Esityslistaehdotuksen mukaan kohtana 6. oli tilinpäätös vuodelta 2006 ja kohtana 7. 
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2006.  Ehdotus hyväksyttiin kokouksen 
esityslistaksi.

Osakas Sundström teki ehdotuksensa em. kohdan 7 jälkeen.  Sundström omistaa 
yhtiön osakekannasta 10 prosenttia ja on yhtiön toiseksi suurin omistaja. 
Ehdotuksesta äänestettiin ja se hylättiin äänin 103-12.

Kimmo Sundström 

LIITE Nro 5

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Eino Huotari, osoite Pummintie 13 C 2, 
03600 Karkkila.
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