
 LIITE 
 
 
 
 1 (4)   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
LIITTÄMISTOIMET ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ 
 
Tämä liitedokumentti sisältää yleiskuvauksen vaihtoehtoisista liittämismalleista, tehtävistä 
päätöksistä ja omistajaohjeistuksesta. Liikkeeseenlaskijaksi hakemisesta ja sopimuksista 
lisätietoa yhteyshenkilöiltä. 
 
Liittäminen vaihtomallilla 
 
Aika (ennen 
ilmoittautumisajan 
päättymistä) 

Tehtävä Kuvaus 

n. 9 kk – 6 kk  Yhteydenotto Euroclear Finlandiin Ohjeistus ja siirtymisen aikataulu. 
Ilmoittautumisaika sovitaan aina yhdessä 
Yhtiön ja Euroclear Finlandin kesken. 

 Liikkeeseenlaskijan asiamiehen 
valinta 

Sopimus liikkeeseenlaskijan ja asiamiehen 
välillä. 

 Hallituksen kokous Päätösehdotukset yhtiökokoukselle 
 Yhtiökokous 1) Päätös osakkeiden liittämisestä ja ajasta, 

jonka kuluessa osakkeet liitetään arvo-
osuusjärjestelmään. 
2) Tarvittaessa valtuutus hallitukselle päättää 
ilmoittautumisajasta. 
3) Tarvittavat muut yhtiöjärjestysmuutokset. 

 Hallituksen päätökset Päättää ilmoittautumisajasta, mikäli saanut 
valtuutuksen yhtiökokoukselta. 
Ilmoittautumisaika sovitaan aina yhdessä 
Yhtiön ja Euroclear Finlandin kesken. 

Viim. 3 kk (OYL:n 
vaatimus) 

Omistajien ja pantinhaltijoiden 
ohjeistus 

1) Kirje omistajille ja tiedossa oleville 
pantinhaltijoille sekä ulosottoviranomaisille. 
Kirjeessä annettava riittävät toimintaohjeet  
2) Lehti-ilmoitus virallisessa lehdessä ja 
tarvittaessa paikallislehdessä. 

n. 1 kk Hakemukset ja perustiedot Liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskuhakemus 
sekä sopimus. 

n. 3 vkoa Hakemusten hyväksyminen Euroclear Finlandin suostumus 
kaupparekisterimerkintää varten. 

n. 2 vkoa Kaupparekisterimerkintä 1) Ilmoittautumisaika. 
2) Yhtiöjärjestysmuutokset. 

 Ilmoittautumisaika (Kesto 1-4 vkoa) Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille. 
 Yhtiön osakkeet arvo-

osuusjärjestelmässä 
Osakasluettelon ylläpidosta vastaa Euroclear 
Finland 
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Liittäminen yksinkertaistetulla liittämismallilla 
 
Aika (ennen 
ilmoittautumisajan 
päättymistä) 

Tehtävä Kuvaus 

n. 4 vkoa ennen  Yhteydenotto Euroclear Finlandiin Ohjeistus ja siirtymisen aikataulu. 
Ilmoittautumisaika sovitaan aina yhdessä 
Yhtiön ja Euroclear Finlandin kesken. 

 Liikkeeseenlaskijan asiamiehen 
valinta 

Sopimus liikkeeseenlaskijan ja asiamiehen 
välillä. 

 Hallituksen kokous Päätösehdotukset yhtiökokoukselle 
 Yhtiökokous 1) Päätös osakkeiden liittämisestä ja ajasta, 

jonka kuluessa osakkeet liitetään arvo-
osuusjärjestelmään. 
2) Tarvittaessa valtuutus hallitukselle päättää 
ilmoittautumisajasta. 
3) Tarvittavat muut yhtiöjärjestysmuutokset. 

 Suostumukset ja 
kirjaamishakemukset 

Osakkeenomistajien suostumus poiketa OYL:n 
määräajoista. 
Tarvittaessa arvo-osuustilin avaus. 

 Hallituksen päätös Päättää ilmoittautumisajasta, mikäli saanut 
valtuutuksen yhtiökokoukselta. 
Ilmoittautumisaika sovitaan aina yhdessä 
Yhtiön ja Euroclear Finlandin kesken. 

n. 3 vkoa Hakemukset ja perustiedot Liikkeeseenlaskija- ja liikkeeseenlaskuhakemus 
sekä sopimus. 
Tieto suostumuksesta. 
Toimitusjohtajan vakuutus. 

n. 2 vkoa Hakemusten hyväksyminen Euroclear Finlandin suostumus 
kaupparekisterimerkintää varten. 

n. 1 vko Kaupparekisterimerkintä 1) Ilmoittautumisaika. 
2) Yhtiöjärjestysmuutokset. 

 Ilmoittautumisaika (Kesto max 5 pv) Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille. 
 Yhtiön osakkeet arvo-

osuusjärjestelmässä 
Osakasluettelon ylläpidosta vastaa Euroclear 
Finland 
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ESIMERKKEJÄ TEHTÄVISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ 
 
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle tai ylimääräiselle yhtiökokoukselle 
 
1) Ehdotus yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ja mahdollisesti hallituksen 

valtuuttaminen päättämään ajasta, jonka kuluessa yhtiön osakkeet liitetään arvo-
osuusjärjestelmään. 

 
2) Ehdotukset yhtiöjärjestysmuutoksiksi: 
 

Lisätään määräys yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään: 
 
Vaihtoehtoiset pykälän sanamuodot: 
 
Esimerkki 1: ’Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-
osuusjärjestelmään.’ 

 
Esimerkki 2: ’Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan 
jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.’ 

 
Mahdolliset muut yhtiöjärjestysmuutokset: 

 
Mikäli yhtiöjärjestyksessä on määrätty yhtiökokouksen kutsuajasta, pykälä saattaa edellyttää 
päivitystä. Lisäksi mahdolliset viittaukset esim. osakekirjoihin, väliaikaistodistuksiin sekä 
osakeluetteloon on poistettava. 

 
Yhtiökokouksessa tehdään päätös arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen ajankohdasta.  
 

Vaihtoehtoiset ehdotukset päätöksen sisällöstä: 
 

Vaihtoehto 1: ’Päätös: Päätettiin, että arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen alkaa pp.kk.vvvv ja 
päättyy pp.kk.vvvv (ilmoittautumisaika).’ 
 
Vaihtoehto 2: ’Päätös: Päätettiin, että yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja 
valtuutettiin hallitus päättämään ilmoittautumisajasta. 
 

Mikäli yhtiökokous teki päätöksen vaihtoehto 2:n mukaisesti (valtuuttanut hallituksen päättämään 
ilmoittautumisajasta), tulee hallituksen vielä päättää siitä. 
 

Esimerkki hallituksen päätöksestä yhtiökokouksen tekemän päätöksen jälkeen: ’Todettiin, että 
yhtiökokous on pp.kk.vvvv päättänyt yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään 
ja valtuuttanut hallituksen päättämään ajasta, jonka kuluessa yhtiön osakkeet liitetään arvo-
osuusjärjestelmään (ilmoittautumisaika).’ 

 
’Päätös: Päätettiin, että arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen alkaa pp.kk.vvv ja päättyy 
pp.kk.vvvv (ilmoittautumisaika).’ 
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Yhteystiedot 
 
Esa Kankkunen   Liisa Kiuru 
Puhelin: 020 770 6284   Puhelin: 020 770 6281 
esa.kankkunen@euroclear.eu  liisa.kiuru@euroclear.eu 
 


