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PÄÄTÖS
Pohjos-Suomi
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Oikeusturva
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Asia

Talletushakemus

Hakija

Joutsen Media Oy c/o JV Lakiasiat Oy, yhteyshenkilönään Jouni
Vainionpää

Hakemus

Hakija on 20.12.2019 tekemässään hakemuksessa ilmoittanut
tallettaneensa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 37.564,00 euroa
Joutsen Media Oy:n tuntemattomien osakkeenomistajien lukuun.

PÄÄTÖS

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy tallettamisen.
Oikeusturvayksikkö pyytää talousyksikköä siirtämään aluehallintoviraston
tilille kertyneet varat, rahalaitokseen korkoa kasvamaan tai jos asia
kuulutetaan, jättämään varat, kassavaroiksi 49 § mukaisesti, kunnes
asiassa toisin määrätään.

Perustelu

Talletuksessa on kyse Joutsen Media Oy:n lopputilityksen mukaisen jakoosuuden tallettamisesta aluehallintovirastoon nostamatta jääneiden 18.782
osakkeen osalta. Hakija kertoo hakemuksessaan, että Joutsen Media Oy:n
yhtiökokouksessa on 25.4.2016 hyväksytty osakekohtaiseksi jakoosuudeksi 2,00 euroa/osake.
Hakija on toimittanut aluehallintovirastolle hakemuksensa liitteenä otteen
25.4.2016 päivätystä yhtiökokouspöytäkirjasta, jonka 10 §:stä jako-osuus
ilmenee. Lisäksi hakija on hakemuksensa liitteenä toimittanut
aluehallintovirastolle mallit asiakkailla olevista osakekirjoista, joihin on
merkitty ne osakenumerot, joita talletus koskee.
Talletus on tehty Joutsen Media Oy:n tuntemattomien osakkeenomistajien
lukuun, joilla on osakeyhtiölain 20 luvun 15 §:n 3 momentin mukaisesti
oikeus vaatia jako-osuuttaan 25.4.2021 saakka.
Hakija pidättää itsellään oikeuden saada talletetut varat takaisin, mikäli niitä
ei aluehallintovirastosta nosteta.

Lainkohdat

Laki, rahan, arvo-osuuksien, arvopapereiden tai asiakirjain tallettamisesta
velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta
(maksutalletuslaki) 1, 2 ja 6 §.

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
Linnankatu 1-3
fax 08 314 0110
PL 293, 90101 Oulu
kirjaamo.pohjois@avi.fi
www.avi.fi/pohjois
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Osakeyhtiölaki 20 luku 15 § 3 momentti
Velkakirjalaki 25 §
Tiedoksianto

Tallettajan tulee viipymättä ilmoittaa tallettamisesta talletukseen
oikeutetulle, mikäli se on mahdollista. Jos tallettaja ilman laillista syytä
laiminlyö säädetyn ilmoituksen, korvatkoon siitä aiheutuneen vahingon
(maksutalletuslaki 2 § 2 mom. ja 5 § 2 mom.)

Muut asiat

Maksutalletuslain 7 §:n mukaisesti tallettaja saa talletuksen tai siitä
edelleen talletuksessa olevan osuuden takaisin talletusajan umpeuduttua,
mikäli sitä ei ole annettu pois.
Tallettajan on itse tehtävä varojen palautusta koskeva vaatimus vuoden
kuluessa tallettamiselle varatun määräajan päättymisestä. Mikäli
talletettuja varoja eivät talletukseen oikeutetut ole nostaneet, eikä tallettaja
vaadi niitä itselleen, talletetut varat siirtyvät valtiolle. Ensisijaisesti tallettajan
on kuitenkin ilmoitettava talletettuihin varoihin oikeutetuille rahavarojen
tallettamisesta, mikäli se on mahdollista.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

Luovuttamisehdot

Hakija on ilmoittanut, että talletukseen oikeutetun on viimeistään 25.4.2021
esitettävä aluehallintovirastolle Suomenmaa-yhtiöt Oy:n 20.4.2004
antaman osakekirjan osakelippu nro 9 tai vanhempi Suomenmaa- yhtiöt Oy
tai Osakeyhtiö Liitto -nimellä annettu osakekirja.

Lisätietoja antaa

Lisätietoja antaa tarvittaessa Marja Patama, vaihteen nro 029501 6000
sähköposti: marja.patama(at)avi.fi

Ylitarkastaja

Timo Korhonen

Tarkastaja

Marja Patama

JAKELU
Päätös

Joutsen Media Oy
c/o JV Lakiasiat Oy
Rantakatu 3
90100 OULU
jouni.vainionpaa@jvlakiasiat.fi

Jäljennökset

Talousyksikkö
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Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ SUORITEMAKSU
Suoritemaksu

180 euroa
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää erillisen
laskun.

Laskutusosoite

Joutsen Media Oy
c/o JV Lakiasiat Oy
Rantakatu 3
90100 OULU
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003701873073
Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjätunnus: E204503

Suoritemaksun peruste
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelakiin
(150/92) sekä valtioneuvoston mainitun lain 8 §:n nojalla antamaan asetukseen 997/2017 aluehallintoviraston suoritteiden maksuista vuonna
2018. Valtioneuvoston edellä mainitun päätöksen perusteella talletuksen
vastaanottamisesta perittävä suoritemaksu on 180 euroa.
Maksu saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.
Maksun oikaiseminen
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisen suoritemaksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen valtion maksuperustelain 11 b §:n nojalla oikaisua aluehallintovirastolta kuuden kuukauden
kuluessa maksun määräämisestä.
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