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ARVOISA TELEKARELIAN OSAKKEENOMISTAJA 
 
Telekarelian ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 22.8.2013 Telekarelian sulautumisen Elisaan.  Elisan hallitus on myös 
hyväksynyt sulautumisen. Sulautuminen tulee voimaan, kun sen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Arvioitu 
rekisteröintipäivä on 31.12.2013.  
 
Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen yhteydessä Telekarelian  osakkeenomistajista tulee Elisan 
osakkeenomistajia, sillä sulautumisvastike Telekarelian osakkeenomistajille maksetaan Elisan liikkeelle laskemina uusina 
osakkeina. Telekarelian osakkeenomistajille annetaan kutakin Telekarelian osaketta vastaan 25 kappaletta Elisan 
uusia osakkeita. Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet oikeuttavat yhtäläisiin oikeuksiin muiden Elisan osakkeiden 
kanssa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä lukien. Vastikeosakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin 
pörssiin tammikuun alussa. 
 
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 Telekarelian  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 Telekareliaan puh. 013 773730/Meeri Tikka 
tai vaihde 013 7351. 
 

1. Aika, jolloin osakkeenomistajan tulisi toimia 

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan arvo-osuustilinsä numero ja toimittamaan Telekarelian osakekirjat 
syksyn aikana viimeistään 16.12.2013 Danske Bankin Joensuun konttoriin alla olevien ohjeiden mukaisesti. 
Näin voidaan varmistaa, että osakkeenomistaja saa vastikkeena annettavat Elisan osakkeet arvo-osuustililleen 
sulautumisen tullessa voimaan arviolta 31.12.2013. 
 

2. Arvo-osuustilin avaaminen 

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 tai Euroclear 
Finlandissa. 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. Euroclear 
Finland pitää arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajista yhtiökohtaisia osakasluetteloita ja tarjoaa 
arvo-osuustilipalveluita sellaisille osakkeenomistajille, jotka eivät halua käyttää tilinhoitajien tarjoamia kaupallisia 
palveluja. Euroclear Finlandin perussäilytyskuluista, jotka johtuvat arvo-osuustilien pitämisestä, vastaavat pääasiassa arvo-
osuusjärjestelmään liittyneet yhtiöt ja tilinhoitajat. 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.  
 

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 www.danskebank.fi. Lisätietoja Danske Bankin 
Sijoituslinjan numerosta 0200 2000. 
 

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. 

• 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), Danske Bankin konttoreista, sähköpostilla osoitteesta meeri.tikka@telekarelia.fi, tai 
puhelinnumerosta 013 773 730/Meeri Tikka. 
 

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 osakkeenomistajille vain, jos hänet tai edellinen osakkeenomistaja on sulautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä (arviolta 31.12.2013) merkitty Telekarelian osakeluetteloon ja että hän antaa Danske 
Bankille käräjäoikeuden päätöksen kadonneen osakekirjan kuolettamisesta. Mikäli et ehdi saada käräjäoikeuden 
kuoletuspäätöstä ennen 16.12.2013, niin kuolettaminen kannattaa silti tehdä heti ja toimia sen jälkeen kohdan 8 ohjeiden 
mukaisesti (toiminta vuonna 2014 ja sen jälkeen). 
 

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 

Sulautuminen on suunniteltu toteutettavaksi 31.12.2013 (sulautumisen täytäntöönpano). Sulautumisvastikkeena 
annettavat Elisan osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille viipymättä sulautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröimisen jälkeen, arviolta 31.12.2013 alkaen. Mikäli sulautumisen rekisteröinti tapahtuu edellä esitettyä myöhemmin, 
kaikki tässä kirjeessä esitetyt rekisteröinnistä riippuvat toimenpiteet siirtyvät vastaavasti myöhempään ajankohtaan. 
 
Mikäli osakkeenomistaja haluaa varmistaa, että Elisan osakkeet siirretään heti sulautumisen yhteydessä hänen arvo-
osuustililleen, tulee arvo-osuustilin numero ja osakekirja olla toimitettuna Danske Bankiin viimeistään 16.12.2013.  
 
Toiminta vuonna 2014 ja sen jälkeen - Mikäli yllä mainitut toimenpiteet tehdään vasta 16.12.2013 jälkeen, Elisan osakkeet 
siirretään arvo-osuustileille vuoden 2014 kevään aikana noin kuukauden välein ja tämän jälkeen harvemmin. Kirjaaminen 
edellyttää, että asianmukaiset tässä kirjeessä kuvatut toimet Elisan osakkeiden kirjaamiseksi arvo-osuustilille on tehty. 
Mikäli yllä mainittuja toimenpiteitä ei ole tehty kymmenen vuoden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröimisestä lukien (arviolta 31.12.2023 mennessä), Elisan yhtiökokous voi päättää, että oikeus 
sulautumisvastikkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty. 
 

9. Maksamattomat osingot  

Mikäli Telekarelian osakkeenomistajalta on jäänyt nostamatta Telekarelian osinkoja tilikaudelta 2009 (v. 2009 osinko ollut 
maksussa 1.11.2010 alkaen), pyydetään häntä ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen meeri.tikka@telekarelia.fi, 
puhelimitse 013 773 730 tai kirjeitse osoitteella Telekarelia Oy, Meeri Tikka, Vaskelantie 1, 81100 Kontiolahti. Osinkoja ei 
kuitenkaan makseta niiden vanhenemisen 1.11.2013 jälkeen. Telekarelia ei ole päättänyt maksaa osinkoja tilikautta 2009 
seuraavilta tilikausilta. 
 

10. Muut maksut ja palkkiot sulautumisen yhteydessä  

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.  
 

11. 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. 
 
 Osakkeenomistajaa kehotetaan tutustumaan viralliseen sulautumisesitteeseen, joka sisältää tietoja Elisasta, sen 
liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta sekä Elisan osakkeista. Se on saatavilla Elisan Internet-sivuilla osoitteessa 
www.elisa.fi/sulautumisilmoitukset ja Telekarelian Internet-sivuilla www.telekarelia.fi, Elisan toimipisteestä osoitteessa 
Ratavartijankatu 5, Helsinki ja Telekarelia Oy:n pääkonttorissa osoitteessa Vaskelantie 1, 81100 Kontiolahti, Nasdaq OMX 
Helsingin palvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä Danske Bank Oyj:n Internet-sivuilla 
www.danskebank.fi/sijoittajaesitteet. 
 
Elisan osakkeenomistajalle löytyy kattavasti tietoa yhtiöstä internet-sivuilta osoitteesta www.elisa.fi/sijoittajille. 
Tervetuloa Elisan osakkeenomistajaksi! 
 
TELEKARELIA OY   ELISA OYJ 



ELISA LYHYESTI 
Elisa Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu tietoliikenteen kokonaispalveluja ja -ratkaisuja tarjoava konserni. Sen kotimaan 
liiketoiminta muodostuu neljästä yksiköstä: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Tuotanto ja Tukitoiminnot. 
Elisa tuo elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online- ja ICT-palveluilla. Elisa palvelee noin 2,3 
miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Mobiililiittymien markkinajohtajana Elisa tarjoaa 
asiakkailleen kattavan ja nopean verkon, joka mahdollistaa 3G- ja 4G-palvelut. 
 
Elisa harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja tarkoin valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Elisa on täyden palvelun 
tietoliikenneyritys, jonka asiakkaita ovat suuryritykset, yhteisöt, pk-yritykset ja kuluttajat. Elisa tarjoaa monipuoliset puhe- 
ja datapalvelut, yhteyden internetiin ja sisältöpalveluihin, puhelinpalveluratkaisut, asiakaskohtaiset viestintä- ja ICT-
ratkaisut, kansainväliset viestintäratkaisut ja verkko-operaattoripalvelut. 
 
Elisan toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen elämyksiä ja tuottavuutta. Elisan toimintaa ohjaavat arvot ovat 
asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, uusiutuminen ja tuloksellisuus. 
 
Elisa-konsernin keskeiset taloudelliset tunnusluvut: 
 

 
TULOSLASKELMA 

1.1.–
30.6. 
2013 

1.1.–
30.6. 
2012 2012 2011 2010 

Liikevaihto, milj. euroa 751 771 1 553 1 530 1 463 

Liikevaihdon muutosprosentti  -2,5 2,3 1,5 4,6 2,3 

Käyttökate, milj. euroa  231 243 501 506 485 

Käyttökate, % liikevaihdosta  30,7 31,5 32,3 33,1 33,1 

Liikevoitto, milj. euroa  128 140 299 295 268 

Liikevoitto, % liikevaihdosta  17,1 18,2 19,2 19,3 18,3 

Tulos ennen veroja, milj. euroa  117 126 269 265 197 
Tulos ennen veroja, % 
liikevaihdosta  15,5 16,4 17,3 17,3 13,5 

            
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), 
%  16,2 18,1  17,4 17,9 14 

            

TASE           

Velkaantumisaste (gearing), %  136,6 123,6 99,3 93,8 93,2 

Omavaraisuusaste, %  35,5 38,0 42,3 42,3 42,5 

Taseen loppusumma, milj. euroa  2162 1 949 2 009 1 999 1 972 

            
INVESTOINNIT 
KÄYTTÖOMAISUUTEEN           

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 93,6  92,1 193 197 184 
Bruttoinvestoinnit, % 
liikevaihdosta 12,5  11,9  12,5 12,9 12,6 

            

HENKILÖSTÖ           

Henkilöstö keskimäärin 
tilikaudella 4255  3974 3 973 3 757 3 477 

 
 


