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Euroclear Finland Oy hoitaa arvopaperikeskukselle 
laissa määriteltyjä tehtäviä. Euroclear Finland Oy on 
merkitty kaupparekisteriin ja sen toimintaa valvoo 
Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan yhteystiedot ovat 
tämän esitteen lopussa. 
 
Euroclear Finland käyttää aputoiminimeä Suomen 
Arvopaperikeskus (”Arvopaperikeskus”) silloin, kun se 
tarjoaa palveluita tilinhoitajan asemassa arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun 
lain 3 luvun 10 §:n mukaisesti. Arvopaperikeskus 
tarjoaa arvo-osuustilipalveluita yksityishenkilöille ja 
yhteisöille.  
 
Tässä esitteessä kerrotaan kuluttajalle perustietoja 
Arvopaperikeskuksen tilinhoitajan palveluista. Tässä 
esitteessä annetut tiedot perustuvat 
kuluttajansuojalain 6 a lukuun rahoituspalvelujen ja 
rahoitusvälineiden etämyynnistä. Arvopaperikeskuksen 
tilinhoitajapalveluiden osalta etämyynnistä on kyse 
tilanteessa, jossa kuluttaja tekee tilisopimuksen arvo-
osuuksien säilyttämisestä Arvopaperikeskuksen kanssa 
etäviestimen välityksellä ilman, että osapuolet ovat 
yhtä aikaa läsnä. 
 
Palveluesitteen liitteitä ovat   

 
- tiliehdot ja 
- voimassaoleva palveluhinnasto. 
 

Asiakaspalvelu 
Arvopaperikeskuksen tilinhoitajan arvo-osuustileihin 
liittyvissä kysymyksissä voi soittaa maksuttomaan 
palvelunumeroon 08001 80500 arkisin klo 9.00 – 
16.00.  
 
Arvopaperikeskuksen palvelupiste (Urho Kekkosen 
katu 5 C, 00100 Helsinki) palvelee asiakkaita arkisin 
klo 9.00 – 15.30. Kesäaikana ja jouluna aukioloajat 
saattavat poiketa normaalista aukioloajasta. 
 
Lisätietoja saa myös internetistä osoitteesta 
www.euroclear.fi.  
 
Tämä palveluesite sekä tiliehdot ja hinnasto ovat 
saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän 
palveluesitteen tiedot ovat voimassa toistaiseksi 
21.6.2017 alkaen. Palvelukieliä ovat suomi ja ruotsi. 
 

Arvo-osuuksien säilyttäminen 
Arvopaperikeskuksen tilinhoitaja tarjoaa palvelua arvo-
osuuksien säilyttämiseen. Arvopaperikeskuksessa ei 
voi säilyttää fyysisiä osakekirjoja tai muita 
paperimuotoisia arvopapereita.  
 
Arvo-osuuksien säilyttämiseen liittyviin palveluihin 
kuuluvat mm. 
 
- osinkojen ja muiden tuottojen maksaminen 
- kauppoihin liittyvät kirjaukset 
- vanhaan omistukseen perustuvista osakeanneista 
ilmoittaminen 
- arvo-osuuksien siirrot Arvopaperikeskuksen tililtä 
toiselle ja siirrot toiselle tilinhoitajalle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- arvo-osuuksien panttausten kirjaaminen 
- verotusta varten tarvittavien tietojen toimittaminen 
- tili-ilmoitukset arvo-osuustilin tapahtumista ja 
saldosta 
 
Arvopaperikeskus ei tarjoa omaisuudenhoitopalveluita 
kuten salkunhoitoa, arvopaperinvälitystä tai 
sijoitusneuvontaa. 
 
Arvo-osuuksien säilytysmaksut 
 
Tässä esitteessä mainitut hinnat perustuvat liitteenä 
olevaan Arvopaperikeskuksen tällä hetkellä 
voimassaolevaan palveluhinnastoon. 
 
Yksityishenkilöille suomalaisten osakkeiden, 
optioiden, optiolainojen, vaihtovelkakirjalainojen, 
indeksiosuuksien, osuuskuntien osuuksien sekä 
keskinäisten vakuutusyhtiöiden takuuosuuksien 
säilyttäminen on ilmaista. Säilyttämisestä aiheutuneet 
kustannukset maksaa arvopaperit liikkeeseen laskenut 
yhtiö. Näihin arvo-osuuksiin liittyvät seuraavat 
peruspalvelut ovat yksityishenkilöille maksuttomia: 
 
- tuottojen maksaminen SEPA-maksualueen 
pankkitilille (IBAN + BIC)  
- merkintäohjeen lähettäminen 
- tiliote tilille tehdystä kirjauksesta ja tilillä olevasta 
omistuksesta 
- vuositiliote. 
 
Muiden kuin arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 4 luvun 3 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen suomalaisten arvo-
osuuksien (mm. suomalaiset joukkovelkakirjalainat, 
muut velka-arvo-osuudet, warrantit ja ulkomaisten 
osakkeiden talletustodistukset) säilyttämisestä 
peritään 0,004%/vuosi (+ ALV 24%) kyseisten arvo-
osuuksien yhteisarvosta kuitenkin vähintään 2,60 
EUR/kuukausi (sis. ALV). Hinta sisältää yllämainitut 
peruspalvelut.  
 
Ruotsalaisten ja muiden ulkomaisten arvo-osuuksien 
arvoon perustuva hinnoittelu ja kuukausittaiset 
minimimaksut ilmenevät liitteenä olevasta 
palveluhinnastosta samoin kuin hinnasto yrityksille ja 
muille yhteisöille. 
 
Arvopaperikeskus laskuttaa tiliasiakkaitaan 
säilytyksestä kaksi kertaa vuodessa (laskutuskaudet 
ovat joulukuu-toukokuu ja kesäkuu-marraskuu, 
maksuehdot 14 päivää netto).  
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Maksullisia palveluja ovat lisäksi mm.: 
 
- arvo-osuuksien siirto Arvopaperikeskuksesta toiselle 
tilinhoitajalle  
- arvo-osuuksien panttauksen kirjaaminen tilille 
- erilaisten oikeuksien ja rajoitusten merkitseminen 
arvo-osuustilille 
 
Arvo-osuuksien siirtoihin, arvo-osuuksien 
toimittamiseen Suomen rajan yli ja erikseen tilattaviin 
tili-ilmoituksiin liittyvät maksut tulee muista maksuista 
poiketen maksaa etukäteen hinnastossa mainitulle 
Arvopaperikeskuksen pankkitilille. Arvopaperikeskus 
veloittaa kirjauksesta tiliehtojensa mukaisesti 
ensisijaisesti kirjauksen hakijaa. 
 
Arvopaperikeskus perii hinnastossa mainittujen 
palkkioiden yhteydessä arvonlisäveron, jos palkkiot 
ovat arvonlisäveron alaisia. 
 
Kulloinkin voimassaoleva hinnasto on saatavilla 
Arvopaperikeskuksen internetsivuilla tai sen voi tilata 
puhelimitse maksuttomasta palvelunumerosta. 
 
Maksuina hyväksymme ainoastaan maksut Euroclear 
Finlandin pankkitilille. 
 
 
Kaupankäynti välittäjän kautta 
 
Arvopaperikeskukselle ei voi antaa osto- tai 
myyntitoimeksiantoa eli Arvopaperikeskus ei toimi 
arvopaperinvälittäjänä. Arvopaperikeskuksen asiakas 
voi antaa toimeksiannon kenelle tahansa 
arvopaperinvälittäjälle (pankille tai pankkiiriliikkeelle).  
 
Välittäjä voi pyytää asiakasta siirtämään myytävät 
arvo-osuudet asiakkaan arvo-osuustililtä välittäjän 
käyttämälle tilinhoitajalle myyntiä varten. 
Arvopaperikeskus veloittaa asiakasta arvo-osuuksien 
siirrosta voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. Myös 
vastaanottava tilinhoitaja voi veloittaa asiakkaalta 
omat kulunsa.  
 
Vaihtoehtoisesti välittäjä voi tehdä myynnin tai oston 
suoraan asiakkaan Arvopaperikeskuksessa olevalle 
arvo-osuustilille kaupan kirjauksena.  
 
Välittäjä perii asiakkaalta kaikissa tapauksissa  
hinnastonsa mukaiset kulut.  
 
 
Verotuksesta 
 
Kuluttajan tulee huomioida, että Suomessa yleisesti 
verovelvollisen yksityishenkilön tai kuolinpesän saama 
tuotto on yleensä veronalaista tuloa. 
 
Suomalaisten yhtiöiden maksamat eräät korot ja 
suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
jakamat osingot ovat yksityishenkilöille ja kuolinpesille 
veronalaisia pääomatuloja verosäädöksistä tarkemmin 
ilmenevällä tavalla. 
Muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden jakamat 
osingot ovat sekä pääoma- että ansiotuloja 
verosäädöksistä tarkemmin ilmenevällä tavalla.  
 

Ennakonpidätyksen alaisista koroista ja osingoista 
tehdään ennakonpidätys tuotonmaksun yhteydessä 
verosäädösten edellyttämällä tavalla. 
Joukkovelkakirjalainojen korot ovat joko korkotulon 
lähdeveron alaisia korkoja tai tuloveron alaisia 
korkoja. Tuotonmaksun yhteydessä pidätetään 
lähdevero tai tehdään ennakonpidätys, jos 
verosäädökset sitä edellyttävät.  
 
Suomessa asuva henkilö on Suomessa verovelvollinen 
ulkomaisista tuotoista mm. osingoista verosäädöksistä 
tarkemmin ilmenevällä tavalla. Tällöin ennakonpidätys 
toimitetaan tuotonmaksun yhteydessä. Osingosta 
voidaan verottaa myös valtiossa, josta ne maksetaan.  
 
Jos tuotonsaaja on Suomessa rajoitetusti 
verovelvollinen, pidätetään tuotosta lähdevero, jos 
verosäädökset sitä edellyttävät.  
 
Verovelvolliselta perittävän lopullisen veron määrä 
muodostuu kulloinkin voimassaolevien, kyseistä 
tuottoa koskevien verolakien säädösten ja saadun 
tuoton arvon perusteella. 
 
Arvo-osuuksien haltija saattaa lisäksi joutua 
maksamaan erilaisissa tilanteissa muita veroja kuten 
varainsiirtoveroa, luovutusvoittoveroa ja lahjaveroa. 
 
Arvopaperikeskus ei vastaa verolaeissa yms. 
sääntelyssä tapahtuneiden muutosten huomioimisesta 
tämän esitteen tiedoissa. Tarkempien tietojen 
saamiseksi arvo-osuuksien ja niiden tuottojen 
verotuksesta kuluttajan tulee olla yhteydessä 
veroviranomaisiin. Lisätietoja saa myös verottajan 
internetsivuilta www.vero.fi. 
 
 
Tilisopimuksen peruuttaminen  
 
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilisopimus 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti Arvopaperikeskukselle 14 
päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, jos 
tilisopimus on tehty etäviestimen välityksellä. 
Tilinhaltijan tulee lähettää kirjallinen 
peruuttamisilmoitus osoitteeseen: Suomen 
Arvopaperikeskus, Asiakastilipalvelut, PL 1110, 00101 
Helsinki tai faksilla numeroon 020 770 6656. 
Peruuttamisilmoituksessa tulee yksilöidä tilinhaltijan 
tiedot. 
 
Arvopaperikeskus perii tilinhaltijalta tilisopimuksen 
peruuttamisajankohtaan mennessä kertyneet 
mahdolliset säilytys- ja siirtomaksut hinnastonsa 
mukaisesti.  
 
Muutoin sopimus on voimassa niin kauan kunnes 
tilisopimus irtisanotaan kirjallisesti joko tilinhaltijan tai 
Arvopaperikeskuksen toimesta tiliehdoista tarkemmin 
ilmenevällä tavalla.  
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Sovellettava laki 
 
Nämä ennakkotiedot on annettu Suomen 
lainsäädännön mukaisesti. Sopimussuhteeseen 
sovelletaan tiliehtojen mukaisesti Suomen lakia. 
Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa. Henkilöasiakkaalla on kuitenkin 
oikeus nostaa kanne kotipaikkansa käräjäoikeudessa, 
mikäli asiakkaan kotipaikka on Suomessa. 
 
 
Oikeussuojakeinot 
 
Tilinhaltijalla on käytettävissään tuomioistuimen 
ulkopuolisena oikeussuojakeinona Arvopaperilauta-
kunta. Mahdollisissa valitustilanteissa tilinhaltijan on 
hyvä kuitenkin ensin ottaa yhteys Arvopaperikeskuk-
sen tilinhoitajaan asian selvittämiseksi.  
 
Arvopaperilautakuntaan voi olla yhteydessä joko 
puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai sähköpostin 
välityksellä. Mikäli asia vaatii jatkoselvitystä 
Arvopaperilautakunnassa, valitus ja valtuutus asian 
käsittelemiselle tulee tehdä kirjallisesti 
Arvopaperilautakunnan antamien tarkempien ohjeiden 
mukaisesti. Lisätietoja menettelystä saa 
Arvopaperilautakunnan internetsivuilta.  
 
Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetun lain 4 luvun 6 §:n mukaan vahingon-
kärsineellä on oikeus saada korvaus arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun 
lain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta kirjausrahastosta, 
jos tilinhoitaja ei kykene täyttämään arvo-osuustileistä 
annetussa laissa säädettyä vahingonkorvaus-
velvollisuuttaan. Jos tilinhoitaja ei ole suorittanut sille 
arvo-osuustileistä annetun lain mukaan kuuluvaa 
vahingonkärsijän selvää ja riidatonta korvaussaamista, 
vahingonkärsijä voi ilmoittaa asiasta 
Finanssivalvonnalle (arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 4 luvun 10 §:n 1 
momentti).  
  
 
 
Yhteystietoja 
 
Finanssivalvonta:  
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 6, Helsinki  
Postiosoite: PL 103, 00101 Helsinki 
Puhelin: 010 831 51 (vaihde) 
Internet: www.finanssivalvonta.fi  
 
Arvopaperilautakunta:  
Osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki 
Puhelin: (09) 6850 120 
Faksi: (09) 6850 1220 
Sähköposti: info(at)fine.fi 
Internet: www.fine.fi 
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