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MENETTELYOHJEET TELEKARELIAN OSAKEKIRJOJEN VAIHTAMISEKSI ELISAN  

OSAKKEISIIN SULAUTUMISEN VOIMAANTULON JÄLKEEN (ns. JÄLKIVAIHTO)   
  

Telekarelia on sulautunut Elisaan 31.12.2013 ja Telekarelian osakkeenomistajista on tullut Elisan 

osakkeenomistajia. Telekarelian osakkeenomistajat saavat kutakin Telekarelian osaketta 

vastaan 25 kappaletta Elisan uusia osakkeita. Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet 

oikeuttavat yhtäläisiin oikeuksiin muiden Elisan osakkeiden kanssa sulautumisen täytäntöönpanon 

rekisteröinnistä lukien. Vastikeosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä 

tammikuun alusta 2014.   

  

Koska Telekarelian osakkeet ovat fyysisinä osakekirjoina ja Elisan osakkeet (kuten kaikilla pörssiin 

listatuilla yhtiöillä) arvo-osuuksina, sulautumisvastikkeen saaminen edellyttää Telekarelian 

osakkeenomistajilta toimenpiteitä ja sen vuoksi annamme seuraavassa ohjeita siitä miten 

osakkeenomistajan tulisi toimia saadakseen vastikeosakkeet omalle arvo-osuustililleen.   

  

Menettelyohjeet osakkeenomistajille vastikeosakkeiden saamiseksi   

  

Jos osakkeenomistajalla on Telekarelia Oy:n osakekirjan sijaan Outokummun Puhelin Oy:n 

osakekirja, niin sen kanssa toimitaan näiden samojen ohjeiden mukaisesti. Mikäli 

osakkeenomistaja ei ole vaihtanut nimissään olevaa Outokummun Puhelin Oy:n osakekirjaa 

Telekarelian osakekirjaksi Outokummun Puhelin Oy:n sulauduttua Telekareliaan 2009, ja 

osakkeenomistajan omistamia Outokummun Puhelin Oy:n osakekirjoja on säilytetty 

osakkeenomistajan lukuun Outokummun Puhelin Oy:ssä, pyydetään osakkeenomistajaa ottamaan 

yhteyttä Elisaan osakekyselyt@elisa.fi.   

  

1. Osakekirjojen toimittaminen jälkivaihtona   

  

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan arvo-osuustilinsä numero ja toimittamaan 
Telekarelian osakekirjat Danske Bankin Joensuun konttoriin tai lähimpään Danske Bankin 
konttoriin alla olevien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoon tarvittavat dokumentit mainitaan 
jäljempänä.   
  

Kun osakkeenomistaja on tuonut Telekarelian osakekirjansa vaihdettavaksi siten, että hänellä on 

osingonmaksun täsmäytyspäivänä Elisan osakkeet tilillään, osakkeenomistaja saa tililleen Elisan 

tulevaisuudessa mahdollisesti maksamat osingot niiden maksupäivänä.   

  

2. Arvo-osuustilin avaaminen   
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Elisalla ei ole osakekirjoja. Elisan osakkeet annetaan arvo-osuuksina ja tämän vuoksi 

osakkeenomistajalla tulee olla osakkeiden vastaanottamista varten oma arvo-osuustili jossakin 

pankissa tai muussa tilinhoitajassa. Arvo-osuustili on Suomessa käytettävä sähköisten 

arvopapereiden säilytystili, jossa säilytetään mm. kotimaisia arvopapereita, esimerkiksi osakkeita. 

Arvo-osuustilillä olevia arvopapereita sanotaan arvo-osuuksiksi.   

  

Mikäli osakkeenomistajalla ei ole arvo-osuustiliä hänen on avattava sellainen esim. omassa 

pankissaan. Pankit ja muut tilinhoitajat veloittavat palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-

osuustilin avaamisesta ja ylläpitämisestä. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa arvo-osuuksien 

kirjaamista varten Danske Bank Oyj:n konttorille oman arvo-osuustilinsä numero.  

  

3. Yhteisomistuksessa olevat osakkeet   

  

Monet pankit tai tilinhoitajat eivät enää tarjoa yhteisomisteisia arvo-osuustilejä. Tällöin jos osakkeet 

ovat yhteisomistuksessa (esimerkiksi aviopuolisoilla), ne voi siirtää lahjoituksella tai kaupalla vain 

yhdelle omistajalle. Vaihdon yhteydessä lahjoituksesta tai kaupasta pitää esittää selvitys.   

  

4. Osakekirjan ja arvo-osuustilin numerotiedon toimittaminen Danske Bank Oyj:lle   

  

Osakekirja ja arvo-osuustilin numerotieto toimitetaan Danske Bankin Joensuun konttoriin 

(Kauppakatu 29, 80100 Joensuu, käynti sisältä kauppakeskuksesta, postin vierestä, aukioloajat 10 

– 16.30, kassa- ja käteisasiat 10 – 13, jonka jälkeen muita asioita pääsee hoitamaan soittamalla 

ovikelloa), jossa täytetään lomake ja osakekirja jätetään pankkiin. Muut Danske Bankin 

konttoreiden osoitteet ovat löydettävissä Internet sivuilta  

https://danskebank.fi/sinulle/asiakaspalvelu/yhteystiedot/konttorit. Lisätietoja Danske Bankin 

Sijoituslinjan numerosta 0200 2000. Osakkeenomistaja voi myös tarkistaa omasta tilihoitajasta 

onko vaihto mahdollista hoitaa heidän kauttaan valtakirjalla Danske Bankiin.   

  

5. Omistusoikeuden selvittäminen   

  

Mikäli osakkeenomistajan omistus ei suoraan käy ilmi luovutettavista osakekirjoista, on 

osakkeenomistajan esitettävä riittävä ja luotettava selvitys omistusoikeudestaan osakkeisiin (ns. 

saantoselvitys).   

  

Seuraavassa on esitetty eräitä esimerkkejä omistusoikeuden osoittamiseen vaadittavasta 

saantoselvityksestä, kun osaketta ei ole rekisteröity luovuttajan nimiin:   

• Mikäli osake on hankittu kaupalla, tarvitaan kauppakirja ja verotoimistolle esitetty 

varainsiirtoveroilmoitus tai muu vastaava selvitys.   

• Mikäli osake on saatu perintönä, tarvitaan vahvistettu tai rekisteröity perukirja tai perukirja 

sukuselvityksineen sekä lisäksi lainvoimainen perinnönjakokirja.   
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• Mikäli osake on saatu testamentilla, tarvitaan edellisessä kohdassa mainitun selvityksen lisäksi 

testamentti, sen mahdollinen valvontapöytäkirja (tapauksissa, joissa kuolinpäivä on ennen 

1.1.1990) sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta.   

• Mikäli osake on saatu osituksessa, tarvitaan lainvoimainen ositussopimus.   

• Mikäli osake on saatu lahjana, tarvitaan lahjakirja.  

• Mikäli osake on kadonnut, tarvitaan saantoselvityksen lisäksi käräjäoikeuden päätös osakekirjan 

kuolettamisesta.   

  

Mikäli osakkeenomistaja ei ole varma omistusoikeudestaan, voi hän tarkistaa omistuksensa 

Danske Bank Oyj:n Sijoituslinjan numerosta 0200 2000 (pvm/mpm) tai Danske Bankin konttorista.   

  

6. Kadonnut osakekirja   

  

Mikäli osakekirja on kadonnut tulee se kuolettaa. Käräjäoikeudet kuolettavat hakemuksesta 

kadonneita osakekirjoja. Hakemus tehdään hakijan asuinpaikan käräjäoikeuteen (lisätietoja 

osoitteesta www.oikeus.fi). Tällaisissa tilanteissa Elisan osakkeet jaetaan Telekarelian 

osakkeenomistajalle vain, jos hänet tai edellinen osakkeenomistaja on sulautumisen 

täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä 31.12.2013 ollut merkittynä Telekarelian osakeluetteloon tai 

hän esittää saantonsa sekä antaa Danske Bankille käräjäoikeuden päätöksen kadonneen 

osakekirjan kuolettamisesta.   

  

Käräjäoikeuden ohjeet osakekirjan kuolettamiseksi  

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/hakemusasiat/asiakirjankuolettaminen.html 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index.html  
  

7. Valtuutetun käyttäminen   

  

Mikäli toinen henkilö toimii Telekarelian osakkeenomistajan puolesta, tulee hänen esittää valtakirja 

osakkeenomistajalta, jonka asiamiehenä tai valtuutettuna hän toimii.   

  

8. Vastikeosakkeiden kirjaaminen osakkeenomistajan arvo-osuustilille vuonna 2014 ja sen 

jälkeen   

  

Elisan osakkeet siirretään arvo-osuustileille vuoden 2014 kevään aikana noin kuukauden välein ja 

tämän jälkeen harvemmin. Kirjaaminen edellyttää, että asianmukaiset yllä kuvatut toimet Elisan 

osakkeiden kirjaamiseksi arvo-osuustilille on tehty. Mikäli yllä mainittuja toimenpiteitä ei ole tehty 

kymmenen vuoden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä 31.12.2013 lukien, 

Elisan yhtiökokous voi päättää, että oikeus sulautumisvastikkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet 

on menetetty.  

  

9. Muut maksut ja palkkiot sulautumisen yhteydessä  
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Osakkeenomistajilta ei veloiteta osakkeiden luovuttamisesta tai Elisan osakkeiden kirjaamisesta 

arvo-osuustilille palkkioita tai muita maksuja. Arvo-osuustilin hoitajana toimiva pankki veloittaa 

palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja 

ylläpitämisestä.   

  

10. Vastikeosakkeiden verotus sulautumisen yhteydessä   

  

Telekarelian osakkeiden vaihtamista Elisan Vastikeosakkeisiin ei katsota osakkeiden 

luovutukseksi niiden Telekarelian osakkeenomistajien verotuksessa Suomessa, jotka ovat 

Suomessa yleisesti verovelvollisia. Sulautumisvastikkeena saatujen Vastikeosakkeiden 

hankintamenoksi luetaan Telekarelian osakkeiden hankintamenoa vastaava määrä, ja omistusaika 

lasketaan hetkestä, jolloin Telekarelian osakkeet on verosäännösten mukaisesti katsottava 

hankitun.   

  

Finanssivalvonnan 30.7.2013 hyväksymässä virallisessa Elisan ja Telekarelian 

sulautumisesitteessä käsitellään enemmän niitä olennaisia suomalaisia tulovero- ja 

varainsiirtoveroseuraamuksia, joilla voi olla merkitystä Sulautumisen ja Vastikeosakkeiden 

kannalta.   

  

Elisan osakkeenomistajalle löytyy kattavasti tietoa yhtiöstä internet-sivuilta osoitteesta 

www.elisa.fi/sijoittajille.   

  

  

  

ELISA OYJ  

  


