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MÄÄRITELMÄT 

Asiakas 
Asiakkaalla tarkoitetaan tilinhaltijaa, joka on hyväksy-
nyt nämä tiliehdot. 
 
Euroclear Finland  
Euroclear Finland Oy on arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 1 luvun 3 
§:n 5 kohdan tarkoittama arvopaperikeskus. 
 
Arvopaperikeskus 
Euroclear Finland käyttää aputoiminimeä Suomen Ar-
vopaperikeskus (”Arvopaperikeskus”) silloin, kun se 
tarjoaa palveluita tilinhoitajan asemassa. 
 
ARVO-OSUUSTILIN AVAAMINEN  

Arvo-osuustilin avaaminen edellyttää, että Asiakas on 
toimittanut Arvopaperikeskukselle asianmukaisesti 
täytetyn tilinavaushakemuksen liitteineen.  
 Tilinavauksen yhteydessä Asiakkaan on todistettava 
henkilöllisyytensä.  
 
Yksityishenkilön on liitettävä tilinavaushakemukseen:  

- oikeaksi todistettu jäljennös henkilökortista, 
ajokortista tai passista, jossa näkyy asiakkaan 
allekirjoitus tai muu Arvopaperikeskuksen 
hyväksymä selvitys sekä 

- muu Arvopaperikeskuksen tai viranomaisen 
vaatima selvitys.  
 

Yhteisön on liitettävä tilinavaushakemukseen:  
- voimassaoleva kaupparekisteri- tai sitä vas-

taava yhteisörekisteriote;  
- yhtiöjärjestys tai yhteisön säännöt; 
- yhteisön päätös arvo-osuustilin avaamisesta 

(esim. ote hallituksen kokouspöytäkirjasta tai 
vastaava); 

- osakasluettelo tai jäsenluettelo;  
- oikeaksi todistettu jäljennös hakemuksen al-

lekirjoittajan henkilökortista, ajokortista tai 
passista, jossa näkyy allekirjoittajan allekir-
joitus tai muu Arvopaperikeskuksen hyväk-

symä selvitys sekä 
- muu Arvopaperikeskuksen tai viranomaisen 

vaatima selvitys.   
 
Yksityishenkilöistä merkitään arvo-osuustilille suoma-
lainen henkilötunnus ja yhteisöistä yritys- ja yhteisö-
tunnus, jos sellainen on annettu. Mikäli kumpaakaan 
edellä mainituista ei ole, Euroclear Finland antaa Asi-
akkaalle keinotekoisen asiakastunnuksen. 
 Asiakkaan on lisäksi ilmoitettava arvo-osuustiliin 
liitettävä IBAN-muodossa oleva pankkitilinumero1) ja 
pankin BIC-koodi. 
 Arvopaperikeskus lähettää arvo-osuustilin avauk-
sesta tai tilinavaushakemuksen mahdollisesta hylkää-
misestä kirjallisen tiedon Asiakkaalle. 

 
ARVO-OSUUSTILIN KÄYTTÖOIKEUS 

Arvo-osuustilin käyttöoikeus on Asiakkaalla itsellään tai 
Asiakkaan valtuuttamalla henkilöllä. Asiakkaan on yk-
silöitävä valtuutuksessa, millaisia kirjaushakemuksia 
valtuutetulla on oikeus esittää ja mitä arvo-osuustiliä 
koskevia tietoja hänellä on oikeus saada. 
 

ASIAKASTIETOJEN PÄIVITYS 

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Arvopape-
rikeskukselle kirjallisesti asiakastietojen muu-
toksista (nimi, osoite, IBAN-pankkitilinumero ja 
pankin BIC-koodi, verotusmaa ja verotuksellinen 
asema, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltai-
nen henkilö jne.). 
 Yhteisön on lisäksi viipymättä ilmoitettava, 
jos jonkun määräysvalta yhteisössä nousee yli tai 
laskee alle 25 prosentin. 
 Arvopaperikeskus ei vastaa vahingosta, joka johtuu 
siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut edellä mainittujen 
tietojensa muutoksista. 
 Arvopaperikeskuksella on oikeus mutta ei velvolli-
suutta oma-aloitteisesti saattaa Asiakkaan osoitetiedot 
ajan tasalle väestötietojärjestelmän tai muun virallisen 
luotettavan tahon kautta saatujen tietojen perusteella. 
 
ARVO-OSUUSTILILLE TEHTÄVÄT KIRJAUKSET 

Arvo-osuustilille voidaan tehdä arvo-osuustileistä an-
netussa laissa (827/1991) tarkoitettuja kirjauksia.  
 Asiakkaan tulee esittää Arvopaperikeskukselle kir-
jauksen tekemisen edellyttämät tiedot ja asiakirjat. 
 Vastuu kirjaushakemuksen perusteena olevien  
tietojen ja asiakirjojen oikeellisuudesta on Asiakkaalla.  
 Kirjaushakemuksessa on yksilöitävä kirjauksen 
kohteena oleva arvo-osuustili, arvo-osuuslaji ja -määrä 
sekä muut kirjauksen kannalta tarpeelliset tiedot. 
 
KOKO ARVO-OSUUSTILIN SIIRTO  

Ennakkoilmoitus Asiakkaan arvo-osuustilin siirrosta 
toisen tilinhoitajayhteisön hoidettavaksi rinnastetaan 
tilisopimuksen irtisanomiseen Asiakkaan toimesta. 
 Arvopaperikeskus on oikeutettu ja velvollinen luo-
vuttamaan voimassaolevien kirjausten perusteena ole-
vista asiakirjoista pyydettäessä valokopiot ar-
vo-osuustilin vastaanottaneelle tilinhoitajalle.  
 Arvopaperikeskus on oikeutettu, mutta ei velvolli-
nen toteuttamaan keskeneräiset, kohdassa ”Osingot ja 
muut suoritukset” mainitut toimenpiteet, jos niitä 
koskeva määräaika on alkanut ennen kuin Arvopape-
rikeskus vastaanotti koko arvo-osuustilin siirtoa kos-
kevan ennakkoilmoituksen.    
 Arvo-osuustili, joka siirtyy toiselta tilinhoitajalta 
Arvopaperikeskuksen hoidettavaksi, on Asiakkaan 
käytettävissä vasta sen jälkeen, kun arvo-osuustilin 
siirto on toteutettu lopullisesti.  
 Arvo-osuustilin siirto ei ole mahdollinen, jos tili on 
pantattu ja sille on kirjattu pantinhaltijan hakemuksesta 
siirtokielto. Arvo-osuustilin siirto ei ole myöskään 
mahdollinen Euroclear Finlandin säännöissä mainituissa 
erityistilanteissa.  
 
TILI-ILMOITUKSET 

Asiakkaalle lähetetään tili-ilmoitus arvo-osuustilille 
tehdyistä kirjauksista säännöllisin väliajoin vähintään 
neljä kertaa vuodessa edellyttäen, että omaisuudessa 
on tapahtunut muutoksia edellisen tili-ilmoituksen jäl-
keen. 
 Mahdollisista arvo-osuustilille kirjattavista rajoituk-
sista ilmoitetaan erikseen rajoituksen kirjaamisen jäl-
keen.  
 Tiliote arvo-osuustilin sisällöstä edellisen vuoden 
lopussa lähetetään Asiakkaalle viimeistään huhtikuun 
loppuun mennessä. 
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OSINGOT JA MUUT SUORITUKSET 

Osinko on yleensä nostettavissa pankkitililtä1) yhtiön 
ilmoittamana maksupäivänä ja muu suoritus eräpäi-
vänä. Osingon ja muun suorituksen maksun edelly-
tyksenä on, että yhtiö on kirjannut vastaavan suori-
tuksen Arvopaperikeskuksen pankkitilille. 
 Suoritus katsotaan maksetuksi, kun Arvopaperi-
keskuksen käyttämä pankki on maksanut suorituksen 
välittävälle pankille. 
 
YHTIÖTAPAHTUMAT 

Arvopaperikeskus lähettää merkintäohjeen niille Asi-
akkaille, joilla arvo-osuustilin tietojen mukaan on mer-
kintäetuoikeus osakeannissa tai muussa emissiossa.  
 Arvopaperikeskus ei kuitenkaan lähetä merkintä-
ohjetta, jos 

- yhtiö tai sen edustaja lähettää merkintäoh-
jeen, 

- yhtiö on kieltänyt merkintäohjeen lähettämi-
sen tai 

- arvo-osuudet on kirjattu arvo-osuustilille 
täsmäytyspäivän jälkeen.  

  
Merkinnän tekeminen jää Asiakkaan tehtäväksi mer-
kintäohjeessa kerrotulla tavalla.  
 Jos osakeannin tai muun emission järjestänyt yhtiö 
on päättänyt osakkeiden automaattisesta merkinnästä 
tai ylijääneiden merkintäoikeuksien lunastamisesta, 
Arvopaperikeskus toteuttaa merkinnän tai lunastuksen 
yhtiön päätösten mukaisesti. 
 Arvopaperikeskus ilmoittaa Asiakkaalle sulautumi-
sesta ja jakautumisesta, jos sulautumis- tai jakautu-
misvastikkeen vastaanottaminen edellyttää Asiakkaalta 
toimenpiteitä. 
 Edellisten lisäksi Arvopaperikeskus tekee muut yh-
tiön toimenpiteestä tai päätöksestä johtuvat kirjauk-
set.2) 

 
ULKOMAISET ARVO-OSUUDET JA 
YHTIÖTAPAHTUMAT 

Ulkomaisten arvo-osuuksien kirjaaminen ar-
vo-osuustilille edellyttää, että ko. ulkomaisia ar-
vo-osuuksia käsitellään Euroclear Finlandin ylläpitä-
mässä arvo-osuusjärjestelmässä. 
 Arvopaperikeskus toteuttaa ulkomaiset yhtiöta-
pahtumat sekä maksaa osingot ja muut suoritukset 
Euroclear Finlandin antaman ohjeistuksen mukaisesti.  
 Näiden toteutus voi poiketa ulkomaisen yhtiön 
päätöksestä ja tiliehtojen ”Osingot ja muut suoritukset” 
ja ”Yhtiötapahtumat” kohdista. 
 
VAROJEN ALKUPERÄ 

Asiakas vakuuttaa, että sen arvo-osuustilille antamien 
varojen todelliseen luonteeseen tai alkuperään ei liity 
epäilyttäviä tai rikollisia piirteitä ja että kysymyksessä ei 
ole mainittujen varojen todellisen luonteen, alkuperän 
tai sijainnin tai niihin kohdistuvien määräämistointen tai 
oikeuksien peittäminen tai häivyttäminen.  
 Mikäli Arvopaperikeskuksella on sille ilmoitettujen 
tietojen tai muutoin saamiensa tietojen perusteella 
syytä epäillä varojen alkuperään liittyvän epäilyttäviä 
piirteitä, on Arvopaperikeskus välittömästi oikeutettu 
keskeyttämään kyseessä olevan liiketoimen ja ilmoit-
tamaan asiasta Rahanpesun selvittelykeskukselle sekä 

antamaan selvittelykeskukselle kaikki tiedot ja asia-
kirjat, jotka saattavat olla merkityksellisiä epäilyn sel-
vittämiseksi.  
 
ASIAKKAAN REKLAMOINTIVELVOLLISUUS  

Mikäli Asiakas katsoo Arvopaperikeskuksen toimineen 
vastoin sopimusehtoja, Asiakkaan on tehtävä huo-
mautus Arvopaperikeskukselle 30 kalenteripäivän ku-
luessa saatuaan tiedon kyseisestä arvo-osuustiliin liit-
tyvästä toimenpiteestä. Mikäli huomautusta ei anneta 
tämän ajan kuluessa, katsotaan Asiakkaan hyväksy-
neen toimenpiteen.  

 
ARVO-OSUUSTILISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 

Arvo-osuustilin pitämisestä ja tilille tehtävistä kirjauk-
sista perittävät maksut määräytyvät Arvopaperikes-
kuksen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukai-
sesti. 
 Hinnastossa erikseen määritellyt ar-
vo-osuustilin peruspalvelut ovat maksuttomia 
yksityishenkilöille. 
 Tilisiirto-, panttaus- ja muista kirjauksista perittä-
vistä maksuista vastaa pääsääntöisesti kirjauksen ha-
kija. Toissijainen vastuu maksuista on kuitenkin aina 
Asiakkaalla. 
 Jos Asiakas jättää maksamatta Arvopaperikeskuk-
sen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia 
maksuja tai näiden viivästyskorkoja tai perimiskuluja, 
Arvopaperikeskuksella on saataviensa turvaamiseksi 
myyntivaltainen pidätysoikeus arvo-osuustilille kirjat-
tuihin arvo-osuuksiin. Tämän oikeutensa turvaamiseksi 
Arvopaperikeskuksella on oikeus kirjata tilille luovu-
tusrajoitus. Oikeudesta myydä pidätysoikeuden nojalla 
hallussa pidetyt arvo-osuudet säädetään elinkeinon-
harjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine 
(688/1988) annetun lain 3 §:ssä. 
 
TILISOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA SEN 
PÄÄTTYMINEN 

Tilisopimus on voimassa toistaiseksi. 
 Asiakas voi kirjallisesti irtisanoa tilisopimuksen 
päättyväksi viiden (5) pankkipäivän kuluttua siitä, kun 
irtisanominen on tullut Arvopaperikeskuksen tietoon. 
Arvopaperikeskus lopettaa tällöin Asiakkaan ar-
vo-osuustilin. 
 Mikäli Asiakas ei huomautuksista huolimatta nou-
data tilisopimusta ja suorita arvo-osuustiliin liittyviä 
maksu- ja muita velvollisuuksia, Arvopaperikeskuksella 
on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi kolmenkym-
menen (30) päivän kuluttua siitä, kun irtisanominen on 
tullut Asiakkaan tietoon. 
 Arvo-osuustilillä olevat arvo-osuudet siirretään 
Asiakkaan osoittamalle toiselle arvo-osuustilille sopi-
muksen päättymisen jälkeen, mikäli arvo-osuustiliin ja 
arvo-osuuksiin liittyvät palkkiot ja maksut on suoritettu. 
 Mikäli Asiakas ei tiedusteluista huolimatta osoita 
arvo-osuustiliä, jonne arvo-osuudet tulisi siirtää, Arvo- 

paperikeskus menettelee elinkeinonharjoittajan oikeu-
desta myydä noutamatta jätetty esine annetussa laissa 
säädetyllä tavalla. Tällöin Arvopaperikeskus tilittää 
Asiakkaalle varat, jotka jäävät jäljelle Arvopaperikes-
kuksen saatavien ja kulujen jälkeen. 
 Arvopaperikeskuksella on oikeus lopettaa ar-
vo-osuustili ilman erillistä ilmoitusta, kun kuolinpesän 
osakkaat ovat siirtäneet kaikki arvo-osuudet pois tililtä 
tai Asiakkaana ollut yhteisö on lakannut.  
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 Lisäksi arvopaperikeskuksella on oikeus lopettaa 
arvo-osuustili, jos tilillä ei ole ollut arvo-osuuksia vii-
meisen kuuden (6) kuukauden aikana. Tällöin Arvopa-
perikeskus ilmoittaa Asiakkaalle jälkikäteen kirjallisesti 
arvo-osuustilin lopettamisesta.  
 Tilisopimus päättyy, kun arvo-osuustili lopetetaan. 
 
ARVOPAPERIKESKUKSEN ILMOITUKSET  

Arvopaperikeskuksen lähettämän kirjallisen ilmoituksen 
katsotaan saapuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) 
päivänä lähettämisen jälkeen. 
 
KORVAUSVELVOLLISUUS 

Arvopaperikeskuksen vahingonkorvausvelvollisuuteen 
sovelletaan arvo-osuustileistä annetun lain 30 – 32 §:iä.  

Arvopaperikeskus on huolimattomuudestaan riip-
pumatta velvollinen korvaamaan sen hoidossa olevaan 
arvo-osuustiliin liittyvän vahingon, jos vahinko johtuu 
arvo-osuustileistä annetun lain 30 §:n 1 momentin 
mukaisesta syystä.  

Arvopaperikeskus vastaa arvo-osuustileistä anne-
tun lain 31 §:n mukaisesti aiheuttamastaan vahingosta, 
joka johtuu siitä, ettei osakkeeseen tai muuhun ar-
vo-osuuteen perustuvaa äänivaltaa ole voitu käyttää tai 
arvo-osuutta tietystä hinnasta myydä tiettynä ajan-
kohtana vain, jos sen viaksi jää lievää törkeämpi huo-
limattomuus.  

Arvopaperikeskus ei vastaa välillisestä tai epäsuo-
rasta vahingosta.  
 Asiakas on velvollinen korvaamaan Arvopaperikes-
kukselle ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että Asia-
kas ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuk-
siaan. 
 Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot ja muut 
kustannukset, jotka aiheutuvat Arvopaperikeskukselle 
siitä, että arvo-osuusrekisteriin on tehty virheellinen 
kirjaus Asiakkaasta tai tämän asiamiehestä johtuvasta 
syystä tai siitä, että Asiakas kieltäytyy antamasta 
suostumustaan virheellisen kirjauksen korjaamiseen.  
 Korvausvelvollisuuden välttääkseen Asiakkaan on 
osoitettava, ettei hän ole menetellyt tahallisesti tai 
tuottamuksellisesti. 
 
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

Arvopaperikeskuksella on oikeus luovuttaa Asiakasta 
koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsää-
dännön mukaisesti. 

Tietoja Asiakkaasta ja Asiakkaan omaisuudesta 
annetaan viranomaisille vain Asiakkaan suostumuksella 
tai asianomaisen valtion lain niin vaatiessa. Arvopape-
rikeskuksella on vaadittaessa myös oikeus luovuttaa 
tietoja ulkomaiselle veroviranomaiselle tai muulle ta-
holle verotusta varten.  
 
YLIVOIMAINEN ESTE 

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka johtuu ylivoi-
maisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta 
sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumi-
sesta. 
TILIEHTOJEN JA HINNASTON MUUTTAMINEN 

Arvopaperikeskuksella on oikeus muuttaa tiliehtoja ja 
hinnastoa.  
 Arvopaperikeskus ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti 
tiliehtojen muutoksesta ja uudesta maksusta. Jos 
kuitenkin tiliehtojen muutos tai uusi maksu johtuu 

lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Arvo-
paperikeskus ilmoittaa siitä Internet-sivuillaan. Mak-
sun korotuksesta Arvopaperikeskus ilmoittaa Inter-
net-sivuillaan.  
 Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden 
alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua muu-
toksen ilmoittamisesta Asiakkaalle. Uusi maksu tai 
maksun korotus, joka johtuu lainmuutoksesta tai vi-
ranomaisen päätöksestä, tulee kuitenkin voimaan heti, 
kun se on julkaistu Internet-sivuilla.  
 Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, hänen tulee 
kirjallisesti irtisanoa tilisopimus ennen muutoksen 
voimaantuloa. Sopimus päättyy tällöin muutoksen 
voimaantulopäivänä. 

 
SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN 
RATKAISEMINEN 

Näiden tiliehtojen mukaiseen sopimussuhteeseen so-
velletaan Suomen lakia. 
 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsin-
gin käräjäoikeudessa. Henkilöasiakkaalla on kuitenkin 
oikeus nostaa kanne kotipaikkansa käräjäoikeudessa, 
mikäli Asiakkaan kotipaikka on Suomessa. 
 Asiakas voi saattaa tilisopimusta koskevan erimie-
lisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE, 
www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Arvopaperi-
lautakunnan käsiteltäväksi. 

 Jos tiliehtojen erikielisten versioiden välillä on eroja, 
suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 
 
 
1)  Mikäli arvo-osuustiliin ei ole liitetty pankkitiliä, Ar-
vopaperikeskus ohjaa suorituksen Asiakkaan jake-
luosoitteeseen kohtuullisen ajan sisällä maksupäivästä. 
 Ulkomaiseen jakeluosoitteeseen ohjatusta suori-
tuksesta veloitetaan tuotonmaksusta Arvopaperikes-
kukselle aiheutuvat kulut.  
 
2)  Arvopaperikeskuksen katsotaan saaneen tiedon 
osakeannista, sulautumisesta, jakautumisesta tai 
muusta yhtiön päättämästä toimenpiteestä silloin, kun 
se on julkistettu arvopaperimarkkinalain (746/2012) 
mukaisesti tai kun siitä on erikseen yhtiön toimesta 
kirjallisesti ilmoitettu Arvopaperikeskukselle. 


