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Päivitetty 1.10.2012

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n www-sivujen käyttöehdot
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Yleistä
Tämän www-sivuston (”Palvelu”) tuottaa Sp-Rahastoyhtiö Oy (”Palveluntarjoaja”).
Palvelulla voi olla myös olla säästöpankkiryhmään kuuluvien yhtiöiden tarjoamia
palveluja. Tutustu huolellisesti näihin ehtoihin ennen kuin vierailet Palvelussa.
Avaamalla Palveluntarjoajan Palvelun ja käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä
käyttöehtoja. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja. Eri
asiakirjat ja sivustojen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä
ehtoja. Tapauksessa jossa erityiset ehdot ja nämä yleiset ehdot ovat ristiriidassa,
sovelletaan ensisijaisesti erityisiä ehtoja.
Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröintiä lukuun ottamatta tiettyjä osioita, jotka
edellyttävät sekä rekisteröitymistä että rekisteröitymisen yhteydessä määriteltyjen
Erityisten käyttöehtojen hyväksymistä. Palvelu sisältää myös osioita, jotka edellyttävät
erillisen palvelua koskevan asiakassopimuksen tekemistä Palveluntarjoajan kanssa.
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Palveluntarjoaja
Yhteystiedot
Sp-Rahastoyhtiö Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 HELSINKI
Y-tunnus: 1795631-6
Sähköposti: www.sp-rahastoyhtio.fi
Palveluntarjoajalla on valtiovarainministeriön myöntämä toimilupa, se kuuluu
rahastoyhtiöjäsenenä Finanssialan Keskusliitto ry:hyn ja sen toimintaa valvoo Suomen
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, puh +358-(0)9-18351.
Säästöpankkiryhmään kuuluu 1.10.2012 yhteensä 33 Säästöpankkia, keskusjärjestö
Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö Oy, Sp-Koti Oy, Säästöpankkien Vakuusrahasto ja
Säästöpankkien Tutkimussäätiö.
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Palvelun sisällöstä
Palvelu tarjoaa tietoa ja arkistomateriaalia erityisesti Palveluntarjoajan asiakkaille,
sijoittajille ja medialle. Palvelu on tarkoitettu palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”)
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ja Palvelun informaatio on suunnattu
yksinomaan Suomeen.
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Palvelun kautta Käyttäjä voi myös tilata eri sähköistä ja painettua materiaalia sekä
lähettää Palveluntarjoajan viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvää palautetta ja
yhteydenottoja. Käyttäjän tulee huomioida, ettei Internetin välityksellä lähetetyn
sähköpostiviestin luottamuksellisuutta voida taata mistä syystä Palveluntarjoaja ei ole
velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai
palvelupyyntöjä. Henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä
Palveluntarjoajalle sähköpostitse tulisi aina välttää. Lainsäädännössä erikseen suojatut
tiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot tai yhteydenottopyynnöt tulee lähettää ainoastaan
suojattujen yhteyksien kautta.
Palvelu ja sen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja ”sellaisenaan”. Palveluntarjoaja ei
anna näille sivuille, niiden sisällölle, taikka sisällön luotettavuudelle tai virheettömyydelle
minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoajan vastuu on kaikissa tapauksissa enintään
Suomen lain pakottavien sääntöjen mukainen eikä Palveluntarjoaja vastaa mistään
mahdollisesta välittömästä taikka välillisestä kulusta, menetyksestä, tai vahingosta, joka
aiheutuu tämän Palvelun käyttämisestä, vaikka Palveluntarjoaja tai sen edustajalla olisi
ollut tieto Palvelussa tai sen sisällössä olevasta virheestä. Palveluntarjoaja ei myöskään
takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi.
Palvelun kautta annettava informaatio on yleisluontoista eikä sitä voida missään
tapauksessa pitää osto- tai myyntikehotuksena, suosituksena tai neuvona kenenkään
palveluntarjoajan taholta. Palvelun kautta tarjottava informaatio ei ole myöskään tarjous
myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia välineitä, eikä neuvo tai kehotus
näiden toimien tekemiseen. Palvelun kautta annettua informaatiota ei missään
tapauksessa voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena. Oikeustoimen tekeminen
Palveluntarjoajan kanssa edellyttää aina että Palvelussa on nimenomainen toiminto
oikeustoimen tekemiselle kyseisen palvelun kohdalla.
Erityisesti korostetaan että Palvelun kautta saatavat sijoitustietoa sisältävät osiot ovat
informaatioltaan yleisluonteisia eikä saatua tietoa ole miltään osin pidettävä sijoitusneuvontana, arvopapereiden osto- tai myynti tarjouksena tai muuna kehotuksena
sijoitustoimenpiteisiin. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun tarjoama informaation
perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksesta eikä
sijoittamiseen liittyvästä riskistä. Kaikki vastuu on Käyttäjällä. Palveluntarjoajan kanssa
tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.
Palveluun voi sisältyä tulevaisuutta koskevia arvioita, muun muassa kaupankäynnin
kohteena olevista yhtiöistä ja sijoitusrahastoista sekä arvopapereista ja johdannaisista.
Arvoit voivat myös liittyä eri tahojen kannattavuuteen, kasvuun taikka kehitykseen
koskeviin odotuksiin, ennusteisiin, skenaarioihin tai tahojen strategian toteutumiseen.
Lisäksi arviot ja odotukset voivat koskea esimerkiksi näkemyksiä pääomamarkkinoista
ja yleisestä talouskehityksestä. Nämä arviot perustuvat aina kyseisellä hetkellä tehtyyn
analyysiin kyseisellä hetkellä tiedossa olevista olennaisiksi katsotuista seikoista. Ne
saattavat sisältää epätäydellistä tietoa, inhimillisiä virheitä, tiedostamattomia
epävarmuustekijöitä ja liiketoiminnan luonteeseen kuuluvia riskejä, joiden takia
toteutunut kehitys esimerkiksi de facto tulostiedot voivat poiketa huomattavasti
arvioidusta. Palveluntarjoaja ei vastaa arvioiden ja toteuman poikkeaman suorista tai
epäsuorista vahingoista.
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Käyttäjän käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta
Palvelun kanssa, on Käyttäjän vastuulla. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen
tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta
sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille
Internetin käyttäjille. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa
aiheuttaa Palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset
tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä.
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Palvelun tarjoaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen
käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi Palveluntarjoajalla on
oikeus halutessaan keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoaminen. Palveluntarjoaja pyrkii
siihen, että mahdollinen keskeytys on mahdollisimman lyhyt ja että siitä aiheutuvat
haitat jäävät vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä
taikka Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista Palveluun liittyvällä www-sivulla.
Palveluntarjoajalla on myös oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, esimerkiksi jos
Käyttäjä väärinkäyttää Palvelua tai kuormittaa Palvelua.
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Muut palveluntarjoajat sekä kolmannen tuottama tieto
Palvelun Käyttäjille voidaan tarjota säästöpankkiryhmään kuuluvien tai ulkopuolisten
palveluntarjoajien tarjoamia palveluja tai tuotteita. Tällaisten palveluntarjoajien tiedot
ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta tiedotteesta.
Palvelu saattaa esimerkiksi sisältää linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai
ylläpitämille sivuille.
Linkit ja tiedot kolmannen osapuolen tuottamasta palveluista tai tuotteista on tarkoitettu
vain informatiivisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa niissä tarjotuista taikka niiden
välityksellä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Lisäksi Palveluntarjoajalla ei ole
mahdollisuuksia vaikuttaa kolmannen osapuolen luoman tai julkaiseman aineiston
sisältöön. Palveluntarjoaja ei myöskään millään lailla ota kantaa kolmannen osapuolen
sivustolla mainitsemiin taikka sivuston kautta välittäviin tuotteisiin tai palveluihin eikä
miltään osin vastaa kolmannen sivuston käytöstä aiheutuvasta vahingosta tai kuluista.
Käyttäjän on myös huomioitava, että Palveluun sisältyviin yksittäisiin sovelluksiin tai
muuhun aineistoon saattaa liittyä näiden sovellusten ja aineiston yhteydessä esitettyjä
lisäehtoja, kuten esimerkiksi tietokoneohjelmien loppukäyttäjäehtoja ja ettei
Palveluntarjoaja vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, materiaalista, muista
ominaisuuksista, taikka tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.
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Immateriaalioikeudet
Palvelu sisältää immateriaalisuojattua aineistoa. Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus
ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, säästöpankkiryhmälle
kuuluville yhtiöille tai erikseen ilmoitetuille muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty
kaikissa maissa. Palvelun sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen,
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muuntelu, jakelu, säilyttäminen missä muodossa tahansa taikka sen muu
hyödyntäminen ilman oikeuksien omistajan etukäteistä kirjallista lupaa on kielletty,
lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä
varten. Aineistoa saa lainata suomen tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainatessa
on aina mainittava lähde. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa
kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Palveluntarjoajan lupaa.
Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö on sallittu
tiedotusvälineille sillä edellytyksellä, että lähde mainitaan ja että kyseiset asiakirjat
julkaistaan asiallisessa yhteydessä.
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Evästeiden käyttö
Käyttäjän tietokoneeseen saatetaan siirtää tietoja Palvelun parantamiseksi. Näistä
tiedoista käytetään yleisesti nimitystä "evästeet" ("cookies") ja niitä käytetään useissa
web-sivustoissa. Evästeet ovat tietoja, jotka ovat tallentuneet Käyttäjän tietokoneen
kovalevylle tai selaimelle, eivätkä tätä Palvelua koskevalle sivustolle. Tyypillisesti
evästeet mahdollistavat tietynlaisten tietojen keräämisen tietokoneesta, kuten Internet
protokolla -osoitteen, tietokoneen käyttöjärjestelmän, selaimen tyypin ja niiden
sivustojen osoitteet, joille siirrytään.
Koska evästeiden tiedoista selviää miten ja milloin Palvelun käyttäjät käyttävät
Palveluja, Palveluntarjoaja voi niiden avulla kehittää Palvelua. Mikäli et halua ottaa
vastaan evästeitä tai haluat ilmoituksen silloin, kun niitä ollaan siirtämässä tietokoneelle,
voit tehdä selaimeesi tällaisen asetuksen, jos selain sen mahdollistaa. Jos Käyttäjä ei
salli evästeiden käyttöä, on mahdollista, että Käyttäjä ei voi käyttää tätä Palvelua tai sen
osia.
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Näiden ehtojen muuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja tarvittaessa. Käyttäjää
kehotetaan tarkistamaan säännöllisesti voimassaolevat käyttöehdot.
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Soveltuva laki
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
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