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Tämä ohje koskee vain sellaisia Yomi Oyj:n (entinen Keski-Suomen Puhelin, KSP) osakkeen-
omistajia, jotka ovat tehneet vaihtovaatimuksen osakkeidensa vaihtamisesta Elisa Oyj:n 
osakkeiksi viimeistään 6.4.2017. 

 
MENETTELYOHJEET YOMI OYJ:N (entinen KESKI-SUOMEN PUHELIN, KSP) 
OSAKEKIRJOJEN VAIHTAMISEKSI ELISA OYJ:N OSAKKEISIIN SULAUTUMISEN 
VOIMAANTULON JÄLKEEN (ns. JÄLKIVAIHTO)  
 
Yomi Oyj (entinen Keski-Suomen Puhelin, KSP) sulautui Elisaan 31.12.2004. Sulautumisessa Yo-
min / KSP:n osakkeenomistajille annettiin sulautumisvastikkeena Elisan osakkeita. Saatava Elisan 
osakkeiden määrä riippuu omistuksen lähtötilanteesta (K-osake, A-osake, rahastoantiin osallistumi-
nen, osakkeista luopuminen). Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet oikeuttavat yhtäläisiin 
oikeuksiin muiden Elisan osakkeiden kanssa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä lukien.  
 
Koska Yomin edeltäjän Keski-Suomen Puhelimen osakkeet ovat fyysisinä osakekirjoina ja Elisan 
osakkeet (kuten kaikilla pörssiin listatuilla yhtiöillä) arvo-osuuksina, sulautumisvastikkeen saaminen 
edellyttää osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Alla ohjeet siitä, miten osakkeenomistajan tulee toimia 
saadakseen Elisan vastikeosakkeet omalle arvo-osuustililleen.  
 
 
 
1. Käräjäoikeuden osakekirjan kuolettamispäätöksen toimittaminen  
 
Kun saat käräjäoikeudesta osakekirjan kuolettamispäätöksen, toimita 
 
1) käräjäoikeuden kuolettamispäätös alkuperäisenä 
2) jälkivaihtolomake (mikäli et ole sitä jo toimittanut) sekä  
3) kopio passin kuvasivusta tai poliisin myöntämästä kuvallisesta henkilökortista  
 
osoitteella 
 
Elisa Oyj 
KSP-vaihto 
PL 1 
00061 Elisa 
 
Mainitut dokumentit on toimitettava Elisa Oyj:lle viimeistään 30.11.2017. 
 
2. Kadonneen osakekirjan kuolettaminen  
 
Kadonnut osakekirja kuoletetaan käräjäoikeudessa. Kuolettaminen on maksullista ja maksuista vas-
taa kuolettamisen hakija. Huom! Suosittelemme käynnistämään kuolettamisprosessin mahdollisim-
man pian, sillä prosessi kestää useita kuukausia. 
 
Käräjäoikeuden ohjeet osakekirjan kuolettamiseksi 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/hakemusasiat/asiakirjankuolettaminen.html 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index.html 
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3. Omistusoikeuden selvittäminen  
 
Kuolettamishakemuksen liitteeksi tarvitset todistuksen Elisalta. Ole siis yhteydessä Elisaan osake-
kyselyt@elisa.fi.  
 
Mikäli kadonnut osakekirja ei ole nimissäsi, niin sinun on esitettävä käräjäoikeudelle selvitys omis-
tusoikeudestasi osakkeeseen (ns. saantoselvitys). Käräjäoikeudet päättävät itse, millaista selvitystä 
he vaativat. Saantoselvitys voi olla esimerkiksi:  
• Kauppakirja ja verotoimistolle esitetty varainsiirtoveroilmoitus tai muu vastaava selvitys, jos osake 
on hankittu kaupalla.  
• Vahvistettu tai rekisteröity perukirja tai perukirja sukuselvityksineen sekä lisäksi lainvoimainen pe-
rinnönjakokirja, jos osake on saatu perintönä.  
• Edellisessä kohdassa mainitun selvityksen lisäksi testamentti, sen mahdollinen valvontapöytäkirja 
(tapauksissa, joissa kuolinpäivä on ennen 1.1.1990) sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta, 
jos osake on saatu testamentilla.  
• Lainvoimainen ositussopimus, jos osake on saatu osituksessa.  
• Lahjakirja, jos osake on saatu lahjana.  
 
4. Osakkeiden kirjaaminen osakkeenomistajan arvo-osuustilille 
 
Elisan osakkeet siirretään arvo-osuustileille noin kuukauden kuluessa. Kirjaaminen edellyttää, että 
asianmukaiset yllä kuvatut toimet Elisan osakkeiden kirjaamiseksi arvo-osuustilille on tehty. Kun 
osakkeet on vaihdettu Elisan osakkeiksi, osakkeenomistaja saa tililleen Elisan tulevaisuudessa 
mahdollisesti maksamat osingot niiden maksupäivänä. 
 
5. Muut maksut ja palkkiot  
 
Osakkeenomistajilta ei veloiteta osakkeiden luovuttamisesta tai Elisan osakkeiden kirjaamisesta 
arvo-osuustilille palkkioita tai muita maksuja. Arvo-osuustilin hoitajana toimiva taho veloittaa palve-
luhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämises-
tä.  
 
6. Osakkeiden verotus sulautumisen yhteydessä  
 
Yomin / Keski-Suomen Puhelimen osakkeiden vaihtamista Elisan osakkeisiin ei katsota osakkeiden 
luovutukseksi niiden Yomin / Keski-Suomen Puhelimen osakkeenomistajien verotuksessa Suomes-
sa, jotka ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. Sulautumisvastikkeena saatujen vastikeosakkei-
den hankintamenoksi luetaan Yomin / Keski-Suomen Puhelimen osakkeiden hankintamenoa vas-
taava määrä, ja omistusaika lasketaan hetkestä, jolloin Yomin / Keski-Suomen Puhelimen osakkeet 
on verosäännösten mukaisesti katsottava hankitun.  
 
 
Tietoa Elisasta, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta sekä Elisan osakkeista on saata-
vissa Elisan sivuilla osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajille.  
 
 
ELISA OYJ 


