
 

ELISA OYJ 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 6.4.2017 
 
 
HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET  
 
 
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2016 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja 
että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2016 perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa 
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 
10.4.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 19.4.2017. 
 
Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdo-
tukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että 
hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seu-
raava:  
 
Puheenjohtajalle maksetaan 9.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokun-
nan puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 5.000 euroa kuukaudessa, 
minkä lisäksi kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.  Ehdotuksen 
mukaan kuukausipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion mää-
rästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. 
Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä ja kolmatta vuosineljännestä koske-
van osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä siten, että en-
simmäinen tämän ehdotuksen mukainen osakkeiden hankinta hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun 
tapahtuu ajanjaksoa 1.7.–30.9.2017 koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolman-
tena kaupankäyntipäivänä.  
 
Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. 
 
Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän 
syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.  
 
Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. 
 
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten 
lukumääräksi seitsemän (7). 
 
Hallituksen jäsenten valitseminen 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 
uudelleen Raimo Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Mika 
Vehviläinen. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Antti Vasara.  
 
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla 
www.elisa.fi/yhtiokokous. 
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Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen 
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle 
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan 
laskun mukaan. 
 
Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen 
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että 
tilintarkastajien lukumääräksi päätetään yksi (1).   
 
Tilintarkastajan valitseminen 
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 
2017 yhtiökokous valitsee uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. 
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Aaltonen. 
 
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus perustuu yhtiön tilintarkastuksen kilpailuttamiseen. 
Kilpailutuksen johdosta yhtiö sai tarjoukset kolmelta tilintarkastusyhteisöltä, joista kahta parhaaksi 
arvioitua tarkastusvaliokunta haastatteli. Tarkastusvaliokunnan arvion mukaan tarjoajista KPMG Oy 
Ab täyttää parhaiten tarjouspyynnössä etukäteen määritellyt valintakriteerit. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman 
osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi 
tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä 
osakkeesta säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. 
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia 
johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa 
hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankkiminen).  
 
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan 
kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön 
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.   
 
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden 
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2018 saakka. 
Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 31.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen 
hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen. 
 
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6 §:n ja 12 §:n muuttamiseksi 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 6 §:n ”Hallitus” muuttamista siten, että 
yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus ehdottaa 
yhtiöjärjestyksen 12 §:n "Varsinainen yhtiökokous" muuttamista vastaamaan 6 §:n uutta 
sanamuotoa. 
 
Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 6 § Hallitus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 
 

”6 § Hallitus 
 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. 
 
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 
 
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
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Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen.  
 
Hallitus voi keskuudestaan perustaa valiokuntia työnsä tueksi.  
 
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai milloin 
toimitusjohtaja sitä esittää. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on läsnä. Äänten mennessä tasan tulee hallituksen päätökseksi se mielipide, johon 
kokouksen puheenjohtaja yhtyy.” 

 
Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 12 § Varsinainen yhtiökokous kuuluu kokonaisuudessaan 
seuraavasti: 
 

"12 § Varsinainen yhtiökokous 
Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. 
 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ja 
kokouksessa on: 
 
esitettävä 
1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 
2. tilintarkastuskertomus; 
 
päätettävä 
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista; 
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä; 
 
valittava 
8. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja; ja 
9. tilintarkastajat ja mahdollinen varatilintarkastaja." 

 
Hallituksen ehdotus koskien Yomi Oyj:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena 
annettuja Elisa Oyj:n osakkeita 
Yomi Oyj (entinen Keski-Suomen Puhelin) sulautui Elisa Oyj:hin 31.12.2004. Sulautumisvastikkeena 
Yomi Oyj:n osakkeenomistajille annettiin Elisa Oyj:n uusia osakkeita. Osa näistä osakkeista 
(268.729 osaketta 23.1.2017) on edelleen kirjattuina yhteiselle arvo-osuustilille sen johdosta, että 
osakkeiden omistajat eivät olleet kirjautuneet arvo-osuusjärjestelmään ja edelleen sen johdosta, että 
sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden osalta ei ole myöskään sulautumisen jälkeen esitetty 
osakekirjojen luovuttamista vastaan tapahtuvia kirjaamisvaatimuksia. 
  
Edellä mainitun johdosta hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 
momentin mukaisesti, että sellaisten Yomi Oyj:n osakkeiden, joiden omistajaa ei ollut kirjattu arvo-
osuusjärjestelmään sulautumisen täytäntöönpanohetkellä 31.12.2004 ja joiden osalta sulautumis-
vastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa (Keski-Suomen Puhelimen osakekirja) sekä mahdollista 
omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä esitetty viimeistään 6.4.2017, osalta oikeus sulautu-
misvastikkeena annettuihin Elisa Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. Mi-
käli osakekirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava viimeistään edellä mainittuna mää-
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räaikana ja osakekirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisa Oyj:lle viimeistään 
30.11.2017. 
  
Menetetyn vastikkeen saa sulautumisen vastaanottava yhtiö Elisa Oyj, ja tällaisiin osakkeisiin sovel-
letaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. 
  
Elisan internet-sivuilla www.elisa.fi/ksp on esitetty tarkemmat menettelyohjeet sellaisille Yomi Oyj:n 
entisille osakkeenomistajille, jotka eivät ole aiemmin vaatineet sulautumisen voimaantulon jälkeen 
sulautumisvastikkeena annettujen osakkeiden siirtämistä omille arvo-osuustileilleen, ja jotka 
haluavat esittää vaatimuksen osakeoikeutensa kirjaamisesta arvo-osuusjärjestelmään ja 
osakeomistusta vastaavan osakemäärän siirtämisestä pois yhteistililtä osakkeenomistajan omalle 
arvo-osuustilille edellä esitettyjen määräaikojen puitteissa. 

 

http://www.elisa.fi/ksp

