
 
 
 

Yleisesti kysyttyä yhteistilillä olevien osakkeiden menettämisestä 

 

Mistä asiassa on kyse? 

Oriola Oyj:n sekä myös nykyisen Orion Oyj:n edeltäjän Orion-yhtymä Oy:n (y-tunnus 0112283-5, 

11.12.1997 alkaen Orion-yhtymä Oyj) osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään vuonna 1993. 

Tällöin osakkeenomistajien tuli vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeidensa 

kirjaamista arvo-osuustileilleen ilmoittautumispäivään 29.10.1993 mennessä. Ne osakkeet, joita ei 

ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ilmoittautumispäivään mennessä, 

kirjattiin arvo-osuusrekisteriin avatulle yhteiselle arvo-osuustilille eli nk. yhteistilille, jolla niitä on 

säilytetty osakkeenomistajien lukuun. 

 

Orion-yhtymä Oyj on sittemmin vaihtanut nimensä Orion Oyj:ksi ja 1.7.2006 jakautunut kahdeksi 

yhtiöksi eli Oriola-KD Oyj:ksi (y-tunnus 1999215-0, nykyään Oriola Oyj, jäljempänä ”Oriola”) ja 

nykyiseksi Orion Oyj:ksi (y-tunnus 1999212-6, jäljempänä ”Orion”) ja. Jakautumisessa 

osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden Oriolan ja yhden nykyisen Orionin 

osakkeen jokaista yhtä vanhan Orion Oyj:n osaketta kohti. Paperisen Orionin osakekirjan 

omistajan tuli ennen jakautumisen täytäntöönpanopäivää kirjauttaa omistuksensa arvo-

osuusjärjestelmään välttääkseen jakautumisvastikkeena annettavien osakkeidensa kirjaamisen 

yhteistilille. Yhteistililtä osakkeenomistaja on saanut omistamansa osakkeet kirjattua omalle arvo-

osuustililleen tekemällä kirjaamisvaatimuksen. 

 

Mikä on yhteistili? 

Yhteistili on tarkoitettu osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti, että osakkeenomistajat 

kirjauttavat osakkeensa omalle arvo-osuustililleen, eikä osakkeenomistaja voi käyttää 

osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia (mm. saada osinkoa) ennen kuin osakkeet on kirjattu 

osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Oriolan osakkeita on kuitenkin edelleen kirjattuna yhteistilille, 

koska paperisten Orionin osakekirjojen omistajat eivät ole tehneet kirjaamisvaatimusta. 

 

Miksi asia on nyt ajankohtainen? 

Osakeyhtiölainsäädäntöön vuonna 2006 sisällytettyjen säännösten mukaisesti Oriolan yhtiökokous 

on 10 vuotta kestäneen siirtymäajan jälkeen voinut päättää, että osakkeenomistajat menettävät 

oikeutensa yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin. 

Edellä mainitun johdosta hallitus ehdottaa, että Oriolan yhtiökokous 17.3.2020 päättää 

osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, että oikeus arvo-

osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään yhteistilillä 

olevien osakkeiden osalta.  

 

Mihin osakkeisiin menettämisseuraamus kohdistuisi? 

 

Menettämisseuraamus koskisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaan niitä vielä 

yhteistilillä olevia Oriola Oyj:n osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista arvo-

osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 

luvun 3 §:n mukaisesti ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä. Ehdotus koskee siten 

enimmillään kokouskutsun päivänä 13. helmikuuta 2020 mainitulle yhteistilille kirjattuja Oriolan A- 

ja B-sarjan osakkeita. Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden 

siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa 

yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 

30.11.2020.   

 

Oriolan yhteistilillä 10.2.2020 kirjattuna olevat osakkeet kaikki yhteensä 125 674 kpl (64 478 A-

sarjan osaketta ja 61 196 B-sarjan osaketta) vastaavat noin 0,07 % yhtiön koko osakekannasta. 

 



 
 
 

 

Mitä tarkoittaa yhteistilillä olevien Oriola Oyj:n osakkeiden menettäminen? 

 

Mikäli yhtiökokous päättää yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien 

menettämisestä, kaikki yhteistilillä olevat osakkeet siirtyvät yhtiön omiksi osakkeiksi. 

Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia 

säännöksiä ja yhtiö voi pitää osakkeet hallussaan tai mitätöidä tai luovuttaa ne edelleen 

osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. 

 

Mahdollinen menettämisseuraamus koskee ainoastaan yhteistilillä olevia vuonna 2006 

jakautumisvastikkeena annettuja Oriolan osakkeita, joiden osalta vanhan Orionin 

osakkeenomistaja ei ole huolehtinut siirtymisestä paperisista Orionin osakekirjoista arvo-

osuusjärjestelmään eli toimittanut Orionille osakekirjaa tai selvitystä osakekirjan kuolettamisesta 

ja näin kirjauttanut osakkeitaan arvo-osuustililleen. Mahdollinen menettämisseuraamus ei kohdistu 

henkilökohtaiselle arvo-osuustilille jo kirjattuihin tai hallintarekisteröityihin osakkeisiin, joiden 

osalta osakkeenomistajien ei siis tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. 

 

Miten toimia, jos omistaa paperisen Orion osakkeen  

Välttyäkseen mahdolliselta menettämisseuraamukselta osakkeenomistajan kannattaa tehdä 

kirjaamisvaatimus viipymättä. Mikäli omistat paperisen Orionin osakekirjan, seuraa Orionin 

internet-sivuilla annettuja ohjeita:  https://www.orion.fi/konserni/sijoittajat/tietoa-

osakkaille/yhteistililla-olevat-osakkeet/  

Loppuun saatetun kirjaamisvaatimuksen seurauksena osakkeenomistajan arvo-osuustilille 

merkitään ilman osakkeenomistajan erillisiä toimenpiteitä myös vuonna 2006 
jakautumisvastikkeena annetut Oriolan osakkeet.  

 

Orion Oyj:n osakkeet 

Oriolan yhtiökokouksen mahdollinen päätös yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien 

oikeuksien menettämisestä koskee vain Oriolan osakkeita. Orionin osakkeisiin liittyvät vastaavat 

oikeudet ja niitä koskevat mahdolliset menettämisseuraamukset määräytyvät Orionin omien 

mahdollisten päätösten mukaisesti. 
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