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LEGAL DUE DILIGENCE  -TARKASTUSLISTA  

 
 

 
 Pyydämme saada ___Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä seuraavat tiedot ja asiakirjat. Toivomme, että 

asiakirjat ovat valmiita jäljennöksiä järjestettynä kansioihin alla olevassa järjestyksessä. 
Kustakin tytäryhtiöstä on hyvä tehdä oma kansionsa. Mikäli jossain alakohdassa mainittua 
aineistoa ei ole, siitä on suotavaa mainita. Pyydämme toimittamaan kansiot ___ mennessä 
_________-toimistoomme osoitettuna asianajaja ___lle.  

 
 Tilintarkastajat pyytävät osaksi samoja asiakirjoja, mutta heidän tarkastelunäkökulmansa on 

toinen.  
 
 
 1 Yhtiöasiakirjat  
 
 1.1 Jäljennökset yhtiöjärjestyksestä ja kaupparekisteriotteesta, sekä voimassa 

olevista että aiemmista kuluvalta ja kolmelta viime vuodelta  
 
 1.2 Jäljennökset yhtiön perustamisasiakirjoista  
 
 1.3 Jäljennökset viranomaisten antamista luvista ja suostumuksista sekä 

mahdollisista auktorisoinneista  
 
 1.4 Luettelo yhtiön tytär- ja osakkuusyhtiöistä sekä ulkomaisista sivuliikkeistä ja 

myyntikonttoreista tai vastaavista  
 
 1.5 Jäljennökset kaikista yhtiökokousten pöytäkirjoista kuluvalta ja kolmelta 

viime vuodelta 
 
 1.6 Jäljennökset kaikista hallituksen, johtoryhmän ja muiden vastaavien 

toimielinten kokousten pöytäkirjoista kuluvalta ja kolmelta viime vuodelta 
 
 1.7 Jäljennökset osake- ja osakasluetteloista sekä osakekirjoista  
 
 1.8 Jäljennökset kaikista osakassopimuksista ja muista yhtiötä tai sen osakkeita 

(esim. osingonjakoa) koskevista sopimuksista  
 
 1.9 Jäljennökset apportti-, jälkiapportti- tai muista vastaavista sopimuksista  
 
 1.10 Jäljennökset rekisteröimättömistä kaupparekisteri-ilmoituksista  
 
 1.11 Jäljennökset yhtiön osakepääomaan tai osakkeisiin liittyvistä optio-, 

vaihtovelkakirja-, merkintä-, etuosto-, lunastus- tai muita oikeuksia 
koskevista asiakirjoista  

 
 
 2 Yhtiön johto ja valvonta  
 
 2.1 Luettelo yhtiön hallituksen, johtoryhmän ja muiden vastaavien toimielinten 

jäsenistä ja toimitusjohtajasta sijaisineen sekä heidän osakeomistuksistaan 
yhtiössä ja konserniyhtiöissä  

 

 
 1.8 Jäljennökset kaikista osakassopimuksista ja muista yhtiötä tai sen osakkeita 

(esim. osingonjakoa) koskevista sopimuksista  
 
 1.9 Jäljennökset apportti-, jälkiapportti- tai muista vastaavista sopimuksista  
 
 1.10 Jäljennökset rekisteröimättömistä kaupparekisteri-ilmoituksista  
 
 1.11 Jäljennökset yhtiön osakepääomaan tai osakkeisiin liittyvistä optio-, 

vaihtovelkakirja-, merkintä-, etuosto-, lunastus- tai muita oikeuksia 
koskevista asiakirjoista  

 
 
 2 Yhtiön johto ja valvonta  
 
 2.1 Luettelo yhtiön hallituksen, johtoryhmän ja muiden vastaavien toimielinten 

jäsenistä ja toimitusjohtajasta sijaisineen sekä heidän osakeomistuksistaan 
yhtiössä ja konserniyhtiöissä  

 
 2.2 Jäljennökset toimitusjohtajasopimuksesta ja hallituksen jäsenten kanssa 

tehdyistä sopimuksista sekä sopimuksista yhtiön ja sen omistajien välillä  
 
 2.3 Tiedot toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenille ja omistajille maksettavista 

palkoista, palkkioista ja muista korvauksista ja etuuksista  
 
 2.4 Luettelo henkilöistä, joilla on toiminimen kirjoitusoikeus, prokura tai muu 

oikeus edustaa yhtiötä, ja jäljennökset valtuutuksista (ellei ilmene 
kaupparekisteriotteesta) 

 
 2.5 Tiedot kohdassa 2.1 lueteltujen henkilöiden tehtävistä yhtiön ulkopuolella  
 
 2.6 Mahdollinen organisaatiokaavio  
 
 
 3 Neuvonantajat  
 
 3.1 Luettelo yhtiön viiden viime vuoden aikana käyttämistä asianajajista ja 

asiamiehistä, patenttiasiamiehistä, veroneuvojista, tilintarkastajista, 
kirjanpitotoimistoista ja taloudellisista neuvonantajista 

 
 3.2 Yhteenveto kunkin kohdassa 3.1 mainitun tahon keskimääräisestä 

vuosilaskutuksesta  
 

4 Omaisuus  
 
 4.1 Jäljennökset kolmen viime tilikauden virallisesta tilinpäätöksestä  
 
 4.2 Jäljennös viimeisimmän tilinpäätöksen tase-erittelyistä pysyvien vastaavien 

ja muun vieraan pääoman kuin ostovelkojen ja tavanomaisten siirtovelkojen 
osalta  

 
 4.3 Luettelo yhtiön omistamista kiinteistöistä sekä jäljennökset lainhuuto- ja 

rasitustodistuksista ja kiinteistörekisteriotteista  
 
 4.4 Kartat kiinteistöistä ja kuvaukset kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista  
 
 4.5 Jäljennökset kiinteistöihin ja rakennuksiin liittyvistä viranomaisluvista (esim. 

rakennusluvat ja lopputarkastuspöytäkirjat) sekä mahdollisista rakennusten 
kuntotutkimusraporteista tai vastaavista  

 
 4.6 Jäljennökset mahdollisista kiinteistöjä koskevista arviolausunnoista 
 
 4.7 Jäljennökset kaikista (yhtiö vuokralaisena tai vuokranantajana) maan- 

vuokrasopimuksista sekä tiedot maksamattomista vuokrista  
 
 4.8 Selostus sellaisesta yhtiön omaisuudesta, joka ei sisälly nyt kysymyksessä 

olevaan yrityskauppaan/sijoitukseen tai jota ei säännöllisesti käytetä 
tavanomaisessa liiketoiminnassa  

 
 
 5 Velat ja vastuut  
 
 5.1 Jäljennökset pitkäaikaisia luottoja koskevista sopimuksista sekä nykyistä 

pääomaa, laina-aikaa, korkoa, takaisinmaksua, vakuutta, velkojaa ja muita 
olennaisia seikkoja koskevat tiedot  

 
 5.2 Tiedot panttauksista, kiinnityksistä, omistuksenpidätysehdoista ja muista 

yhtiön omaisuutta koskevista rasituksista ja jäljennökset näitä koskevista 
rasitustodistuksista tai vastaavista  

 
 5.3 Tiedot sellaisista takauksista, takuista, vahingonkorvausvastuista tai 

vastaavista sitoumuksista, jotka eivät ilmene kohdissa 4.1 ja 4.2 
tarkoitetuista tilinpäätösasiakirjoista  

 
 5.4 Tiedot yhtiön työntekijöilleen tai osakkailleen taikka kolmansille osapuolille 

myöntämistä lainoista ja jäljennökset niitä koskevista sopimuksista  
 
 5.5 Tiedot viranomaisten myöntämistä avustuksista ja tuista sekä näihin 

liittyvistä yhtiön velvoitteista 
 
 5.6 Tiedot olennaisista saaduista tai maksetuista ennakkomaksuista  
 
 5.7 Tiedot mahdollisista muista olennaisista veloista, vastuista tai sitoumuksista  
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6 Sopimukset (myös neuvotellut, mutta vielä allekirjoittamattomat)  
 
 6.1 Luettelo kaikista yhtiön asiakassopimuksista sekä jäljennökset sellaisista 

asiakassopimuksista, joiden arvo on kumulatiivisesti suurempi kuin 10.000 
euroa  

 
 6.2 Jäljennökset kaikista yhtiön tekemistä olennaisista jälleenmyynti-, agentti-, 

toimitus- franchising-, lisenssi-, vuokra-, yhteistyö-, tutkimus-, kehitys ja 
yhteistoimintasopimuksista sekä hankinta-, osto-, ylläpito-, huolto, puite- ja 
vastaavista sopimuksista (ellei luovutettu tämän luettelon muiden kohtien 
perusteella)  

 
 6.3 Jäljennökset yhtiön käyttämistä vakioehdoista, kuten yleiset myynti-, osto- 

tai toimitusehdot, vakiosopimukset, tilauslomakkeet ja laskupohjat 
 
 6.4 Tiedot yhtiön tuotteilleen/palveluilleen myöntämästä takuusta ja 

takuukäytännöstä sekä jäljennös takuu- tai vastaavista ehdoista  
 
 6.5 Jäljennökset tai yhteenveto toimittajien kanssa tehdyistä sopimuksista 

sisältäen tiedot ostositoumuksista  
 
 6.6 Yhteenveto sellaisista olennaisista liikesuhteista, joista ei ole tehty kirjallista 

sopimusta  
 
 6.7 Jäljennökset kaikista yhtiön ja sen osakkaiden ja/tai tytär- tai 

osakkuusyhtiöiden välisistä sopimuksista ja järjestelyistä sekä yhteenvedot 
kaikista niistä sopimuksista ja järjestelyistä, joista ei ole olemassa asiakirjoja  

 
 6.8 Tiedot kaikista sopimuksista, järjestelyistä tai velvoitteista, jotka liittyvät 

yhtiön nykyisiin omistajiin tai heidän intressipiirissään oleviin tahoihin  
 
 6.9  Jäljennökset yhtiöön liittyvistä fuusiota, diffuusiota, liiketoimintasiirtoa, 

yhtiöittämistä tai muuta vastaavaa järjestelyä koskevista sopimuksista tai 
aiesopimuksista  

 
 6.10 Jäljennökset sellaisista sopimuksista tai muista velvoitteista, jotka eivät liity 

yhtiön normaaliin liiketoimintaan (esim. epäkurantin tai liiketoimintaan 
kuulumattoman omaisuuden hankkiminen)  

 
 6.11 Tiedot sellaisista sopimuksista, jotka saattavat omistajanvaihdoksen vuoksi 

lakata olemasta voimassa, vaatia muutoksia tai tulla pätemättömiksi taikka 
joihin yrityskaupalla voi olla jokin muu vaikutus (esim. vuokra-, lisenssi- ja 
myyntisopimukset)  

 
 
 7 Yhtiön henkilökunta  
 
 7.1 Yhtiön työntekijöistä täydellinen luettelo, josta ilmenevät kunkin työntekijän 

osalta seuraavat tiedot: 

− nimi ja syntymäaika 

− nimike ja työtehtävät 

− työsuhteen laatu (määräaikainen / vakituinen) 

− työsuhteen alkamispäivä 

− rahapalkka, bonukset, luontoisedut ja muut edut 
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− tiedot työntekijän mahdollisista palkallisista tai palkattomista 
poissaoloista (poissaolon peruste ja kestoaika) 

− osa-aikaisten työntekijöiden (ml. mahdolliset töihin kutsuttavat 
työntekijät) osalta tiedot luvatuista ja toteutuneista tuntimääristä  

 
 7.2 Jäljennökset avaintyöntekijöiden kanssa tehdyistä työsopimuksista ja 

selvitys palkkausjärjestelmästä  
 
 7.3 Jäljennökset vakiotyösopimuksista ja selostus niiden käyttämisestä sekä 

mahdollisista poikkeamista  
 
 7.4 Tiedot kaikista muista työntekijöiden allekirjoittamista sopimuksista, kuten 

salassapito-, työsuhdekeksintö- ja kilpailunrajoitussopimuksista 
 
 7.5 Tiedot lakisääteisiä etuja paremmista eläke-eduista  
 
 7.6 Tiedot lakisääteistä vuosilomaa pidemmästä lomasta tai terveydenhuoltoon 

liittyvistä lakisääteistä paremmista eduista  
 
 7.7 Tiedot kaikista työntekijöiden kanssa tehdyistä bonus- tai optio-ohjelmaa tai 

voitonjakoa koskevista taloudellisista järjestelyistä taikka lainajärjestelyistä 
 
 7.8 Tiedot työntekijöille luvatuista tai maksetuista irtisanomiseen tai työ-

sopimuksen päättymiseen liittyvistä korvauksista  
 
 7.9 Tiedot sovellettavista työehtosopimuksista  
 
 7.10 Selvitys yhtiön työaikakirjanpitojärjestelmästä ja ylitöiden korvaamisesta.  
 
 7.11 Tiedot mahdollisista työntekijöiden riitaisista tai epäselvistä palkka- tai 

muista vaatimuksista  
 
 7.12 Tiedot niistä työsuhteista, jotka työnantaja on päättänyt 24 viime kuukauden 

aikana 
 
 7.13 Tiedot kuluvalta ja kahdelta viime vuodelta sellaisista liiketoiminnan tai sen 

osan luovutuksista, jotka ovat tai saattavat olla työsopimuslaissa 
tarkoitettuja liikkeen luovutuksia  

 
 
 8 Vaatimukset ja oikeudenkäynnit  
 
 8.1 Tiedot kaikista laatuun, virheeseen, viivästykseen, takuuseen, 

tuotevastuuseen tai vastaavaan liittyvistä vaatimuksista, jotka liittyvät yhtiön 
viiden viime vuoden aikana tuottamiin, myymiin tai ostamiin tavaroihin tai 
palveluihin  

 
 8.2 Tiedot vireillä olevista tai mahdollisesti vireille tulevista oikeudenkäynneistä 

tai hallintoprosesseista, joissa yhtiö on osallisena tai jotka liittyvät yhtiöön  
 
 8.3 Tiedot vireillä olevista tai mahdollisesti vireille tulevista verovaatimuksista ja 

jäljennökset kaikista verotarkastuskertomuksista  
 
 8.4 Tiedot kaikista työturvallisuuteen liittyvistä viranomaistarkastuksista ja 

jäljennökset raporteista, määräyksistä ja vastaavista  

99.10.2018

 
 8.5 Tiedot kaikista yhtiötä koskevista tuomioistuimen tai viranomaisen 

antamista määräyksistä tai vireillä olevista toimenpiteistä tai tutkimuksista ja 
jäljennökset näihin liittyvistä olennaisista asiakirjoista  

 
 8.6 Luettelo ja kuvaus kaikista yhtiötä koskeneista, merkityksellisistä oikeuden-

käynneistä, hallintoprosesseista tai oikeudellisista toimenpiteistä viideltä 
viime vuodelta, vaikka ne olisivat jo päättyneet  

 
 
 9 Immateriaalioikeudet  
 
 9.1 Luettelo kaikista yhtiön omistamista tai käyttämistä sekä kotimaassa että 

ulkomailla rekisteröidyistä patenteista, hyödyllisyysmallioikeuksista, 
tavaramerkeistä, mallioikeuksista, piirimalleista ja vastaavista sekä 
jäljennökset näitä koskevista todistuksista ja vireillä olevista hakemuksista  

 
 9.2 Jäljennökset kaikista lisenssi- ja rojaltisopimuksista ja muista yhtiön 

omistamiin tai käyttämiin patentteihin, hyödyllisyysmallioikeuksiin, 
tavaramerkkeihin, mallioikeuksiin, piirimalleihin, tekijänoikeuksiin, 
taitotietoon tai vastaaviin liittyvistä sopimuksista  

 
 9.3 Tiedot kaikista yhtiön omistamista tai käyttämistä muista immateriaali-

oikeuksista, kuten ohjelmistoista, tekijänoikeuksista, kaikenlaisesta taito-
tiedosta ja teknologiasta, riippumatta siitä, onko ne rekisteröity tai suojattu 

 
 9.4 Lyhyt kuvaus siitä, miten em. immateriaalioikeuksia käytetään yhtiön 

liiketoiminnassa ja mihin tuotteisiin ne liittyvät  
 
 9.5 Kuvaus yhtiön salaisista työmenetelmistä ja kuvaus salassapito-

menetelmistä sekä luettelo salassapitosopimuksista  
 
 9.6 Luettelo sekä yhtiön aloittamista että yhtiötä vastaan kohdistuvista vireillä 

olevista, suunnitelluista ja päättyneistä immateriaalioikeuksien loukkaamista 
koskevista oikeudenkäynneistä tai muista vaatimuksista tai väitteistä 
(tarkempi kuvaus kohdassa 8)  

 
 9.7 Luettelo yhtiön työntekijöiden keksinnöistä, innovaatioista, tutkimus-

tuloksista ja vastaavista, sisältäen tiedot keksinnöstä, keksijästä ja 
korvauksesta, riippumatta siitä, onko keksintö patentoitavissa tai 
suojattavissa muulla rekisteröinnillä  

 
 
 10 Kilpailuasiat  
 
 10.1 Jäljennökset kaikista kilpailevan yrityksen tms. kanssa tehdyistä 

sopimuksista ja yhteenveto suullisista sopimuksista  
 
 10.2 Jäljennökset sellaisten kauppajärjestöjen ja yhdistysten säännöistä, 

sopimuksista, pöytäkirjoista, raporteista, tutkimuksista ja ohjeista, joihin 
yhtiö kuuluu ja joilla saattaa olla kilpailuoikeudellista merkitystä  

109.10.2018

 10.3 Jäljennökset yhtiön sekä sen toimittajien, jälleenmyyjien, kilpailijoiden ja 
kauppajärjestöjen välisestä kirjeenvaihdosta, jos sillä voi olla kilpailu-
oikeudellista merkitystä  

 
 10.4 Jäljennökset yhtiötä velvoittavista tai yhtiön hyväksi voimassa olevista 

kilpailukielto- tai kilpailunrajoitussopimuksista ja tiedot suullisista 
järjestelyistä  

 
 10.5 Luettelo tuoteryhmistä ja niiden markkinaosuuksista markkina-alueittain, 

kuten myös suurimpien kilpailijoiden vastaavien tuoteryhmien 
markkinaosuuksista  

 
 
 11 Markkinointi  
 
 11.1 Jäljennökset kaikista viimeisen viiden vuoden aikana tehdyistä yhtiön 

liiketoimintaan liittyvistä markkinatutkimuksista  
 
 11.2 Jäljennökset kaikista yhtiön markkinointi- ja mainossopimuksista  
 
 11.3 Jäljennökset tärkeimpien tuotteiden esitteistä ja muusta olennaisesta 

markkinointimateriaalista  
 
 
 12 Vakuutukset  
 
 12.1 Jäljennökset vakuutuskirjoista sisältäen vakuutusyhtiön, vakuutetun nimen, 

korvauspiirin, vakuutusnumeron, vuotuisen vakuutusmaksun, vakuutuksen 
määrän ja vakuutuksen voimassaoloajan  

 
 12.2 Tiedot vireillä olevista ja kahden viime vuoden aikana tehdyistä 

vakuutuskorvaushakemuksista  
 
 12.3 Tiedot vakuutuksissa kolmen viime vuoden aikana mahdollisesti 

tapahtuneista olennaisista muutoksista  
 
 
 13 Ympäristöasiat  
 
 13.1 Selostus yhtiön tuotannon ja muun toiminnan ympäristövaikutuksista  
 
 13.2 Jäljennökset ympäristöasioihin liittyvistä luvista 
 
 13.3 Tiedot kaikista ympäristöasioista ja jäljennökset niihin liittyvistä asiakirjoista, 

kuten suunnitelmista, arvioinneista, päätöksistä, vaatimuksista sekä 
viranomaisten tai muiden tahojen antamista määräyksistä tai ohjeista  

 
 13.4 Tiedot yhtiöön liittyvistä mahdollisista ympäristöongelmista tai ympäristö-

riskeistä  
 
 13.5 Jäljennökset kaikista yhtiön, asiantuntijoiden tai viranomaisten tekemistä 

ympäristöasioihin liittyvistä tarkastuksista, kertomuksista tai muista 
vastaavista asiakirjoista  

 
 13.6 Tiedot mahdollisesta maaperätutkimuksesta  
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