
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PORIN RAVIT OY SIIRTYY ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN 

 
Porin Ravit Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) yhtiökokous 18.6.2020 päätti liittää Yhtiön osakkeet arvo-
osuusjärjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhtiön osakkeet muuttuvat arvo-osuusmuotoisiksi ja 
osakasluettelon ylläpitäminen siirtyy arvo-osuusjärjestelmää Suomessa ylläpitävälle Euroclear Finland 
Oy:lle. Osakekirjat tulee luovuttaa yhtiölle liitteenä olevan kirjaamishakemuksen palautuksen 
yhteydessä. 
 
Tässä toimintaohjeessa annetaan ohjeet siitä, miten osakkaan tulee menetellä saadakseen osakkeensa 
kirjattua arvo-osuusjärjestelmään sekä siitä, mitä muutos merkitsee osakkaan kannalta. Osakkeiden 
vaihto arvo-osuuksiksi ja kirjaaminen arvo-osuustilille on osakkeenomistajalle maksuton. 
 
 
Sisällys 

Kirjaamishakemuksen ja osakekirjojen palauttaminen ................................................................................................. 2 
Ilmoittautumisaika ......................................................................................................................................................... 2 
Arvo-osuustili ja sen avaaminen ................................................................................................................................... 2 
Osakkeiden vaihto ja omistusoikeuden selvittäminen .................................................................................................. 3 

Kadoksissa olevat osakekirjat ............................................................................................................................... 4 
Kuoletetut osakkeet .............................................................................................................................................. 4 
Pantatut osakkeet ................................................................................................................................................. 4 

Henkilö- ja osoitetietojen muuttaminen ......................................................................................................................... 4 
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla .................................................................................................................................... 4 
Osingonmaksu .............................................................................................................................................................. 4 
Lisätietoja ...................................................................................................................................................................... 5 
Liitteet: .......................................................................................................................................................................... 5 
 

  



Kirjaamishakemuksen ja osakekirjojen palauttaminen 

Palauta osakekirjat sekä liitteenä oleva kirjaamishakemus täydennettynä ja allekirjoitettuna OP 
Länsi-Suomen Porin BEPOPin konttoriin 2.11.2020 - 30.11.2020 varmistaaksesi osakkeiden 
rekisteröimisen arvo-osuustilillesi ilmoittautumisakana.  
 
Porin Ravit Oy:n osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja kirjaaminen osakkeenomistajan 
arvo-osuustilille tapahtuu Yhtiön osake- ja osakasluetteloiden perusteella sekä osakkeenomistajalle 
mahdollisesti luovutettujen fyysisten osakekirjojen perusteella. Tämän toimintaohjeen liitteenä on kuva 
Yhtiön osakekirjasta. 
 
Osakkeenomistajan tulee täydentää ja allekirjoittaa kirjaamishakemus ja toimittaa alkuperäinen lomake 
sekä omistamansa fyysiset osakekirjat OP Länsi-Suomen BEPOPin konttoriin Poriin. 
 
Tarkista kirjaamishakemuksesta, että kaikki omistamasi osakkeet löytyvät sekä lomakkeelta että 
hallinnastasi. Täydennä lomakkeella pyydetyt tiedot, allekirjoita se ja palauta lomake sekä sinulle 
luovutetut fyysiset osakekirjat OP Länsi-Suomen BEPOPin konttoriin 2.11.2020 - 30.11.2020 välisenä 
aikana. Varaathan itsellesi ajan etukäteen OP Länsi-Suomen BEPOPin konttorista.  
 
Mikäli omistuksessasi on pelkästään sähköisiä osakekirjoja, täydennä lomakkeella pyydetyt tiedot, 
allekirjoita se ja palauta lomake postitse liitteineen OP Länsi-Suomen BEPOPin konttoriin 2.11.2020 - 
30.11.2020 välisenä aikana. 
 

Ilmoittautumisaika  

Yhtiön osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään liittämisen ilmoittautumisaika alkaa 2.11.2020 ja päättyy 
30.11.2020, jonka jälkeen Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 
 
Osakkeet voidaan siirtää arvo-osuuksiksi myös ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta 
osakkeenomistaja ei voi käyttää osakkeenomistajalle Yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin 
osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:ssa ylläpidettävään Yhtiön omistajaluetteloon. Näitä 
oikeuksia ovat muun muassa oikeus Yhtiön maksamaan tuottoon sekä oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen, johon oikeus on syntynyt ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.  
 

Arvo-osuustili ja sen avaaminen  

Arvo-osuusjärjestelmässä olevien osakkeiden säilyttämiseen tulee kaikilla osakkailla olla omalle henkilö- 
tai y-tunnukselleen rekisteröity arvo-osuustili Suomessa toimivalla tilinhoitajalla, esimerkiksi OP:ssa. 
Arvo-osuustiliin yhdistetään hoitotili, jolle muun muassa osingot maksetaan. Tilinhoitaja saattaa veloittaa 
hoitotililtä arvo-osuustilin hoitoon liittyviä maksuja. Muista merkitä 35-merkkinen arvo-
osuustilinumero kirjaamishakemukselle. 
 
Tietyt yhteenliittymät, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, eivät voi avata arvo-osuustiliä, vaikka nämä olisivat 
Yhtiön osakkeenomistajia. Näin ollen esimerkiksi toiminimelle ei voi avata arvo-osuustiliä vaan osakkeet 
tulee kirjata elinkeinoharjoittajan nimiin tämän omissa nimissä olevalle tai avattavalle arvo-osuustilille. 
  
Pankkien ja pankkiiriliikkeiden tilinhoitajat toimivat kaupallisesti ja tarjoavat asiakkailleen 
peruspalveluiden ja säilytyspalveluiden lisäksi muita omaisuudenhoitopalveluita ja kaupankäyntiin liittyviä 
palveluita, esimerkiksi sijoitusneuvontaa, salkunhoitoa ja arvopapereiden välitystä. Palveluiden sisältö ja 
palkkiot vaihtelevat palveluntarjoajittain. Tilinhoitajat avaavat arvo-osuustilejä ja tekevät toimeksiantojen 
perusteella arvo-osuuksiin kohdistuvia kirjauksia järjestelmiinsä, joista tarvittavat tiedot välittyvät 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin.  
 
Teidän tulee avata arvo-osuustili itsellenne, mikäli teillä ei sellaista vielä ole. Voitte avata arvo-osuustilin 
omassa pankissanne, OP:n konttorissa tai OP:n henkilöasiakkaan verkkopankkitunnuksilla osoitteessa 
www.op.fi ennen kirjaamishakemuksen palauttamista. Yritysasiakkaan ja yhdistysten tulee asioida 
konttorissa arvo-osuustilin avaamiseksi. Arvo-osuustilin avaamiseksi yritykselle tarvitaan yrityksen 
päätös eli hallituksen kokouspöytäkirjan kopio, jossa on päätetty arvo-osuustilin avaamisesta yritykselle. 
Jos yritys on valtuuttanut jonkun toisen henkilön hoitamaan arvo-osuustilin avauksen, tarvitaan 

http://www.op.fi/


avaamiseen yksilöity valtakirja. Arvo-osuustilin avaamiseen toisen puolesta tarvitaan yksilöity valtakirja ja 
mahdollisia muita selvityksiä valtuuttajasta.  
 
Valtakirja tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:  

• toinen henkilö hoitaa asiaa osakkeenomistajan puolesta;  

• osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai hänelle on määrätty edunvalvoja;  

• osake on yhteisessä omistuksessa ja yksi osakkeenomistaja hoitaa asiaa toisen puolesta; tai 

• yhteisöjen kohdalla tulee olla valtuutus tai ote päättävän elimen pöytäkirjasta sekä jäljennös 
rekisteriotteesta.  

 
Varmista omalta tilinhoitajaltasi tarkemmat menettelyohjeet ja vaadittavat asiakirjat arvo-osuustilin 
avaamiseksi ja osakevaihdon tekemiseksi.  
 
Ulkomainen osakkeenomistaja voi säilyttää osakkeita Suomessa hallintarekisteröidyllä arvo-
osuustilillä. Osakkeenomistajan ennakkoon selvittää omalta säilyttäjäpankiltaan tarjoaako tämä 
säilytyspalvelua noteeraamattomille suomalaisille osakkeille. 
 
Ellei osakkeenomistajalla ole arvo-osuustiliä tai hän ei halua avata omissa nimissään olevaa arvo-
osuustiliä Suomessa toimivalla tilinhoitajalla, ja haluaa säilyttää osakkeet ulkomaisen säilyttäjäpankkinsa 
säilytystilillä ja säilyttäjäpankki on vahvistanut, että se säilyttää ulkomaisia noteeraamattomia osakkeita, 
tulee osakkaan antaa omalle omaisuudenhoitajalleen tämän vaatimat ohjeet osakkeiden 
vastaanottamiseksi ja kertoa, että OP toimittaa osakkeet hallintarekisteröidylle säilytystilille saatuaan 
osakkeiden toimittamista koskevan toimeksiannon osakkeenomistajan omaisuudenhoitajalta. 
 
Arvo-osuustilin avaaminen OP:n konttorissa 
Varaa aika haluamaasi OP:n konttoriin soittamalla numeroon 0100 0500 mpm/pvm*. Yritysasiakkaana 
voit varata ajan soittamalla OP Yritys- ja maksuliikepalveluihin 0100 05151 mpm/pvm*.  
* normaali paikallisverkkomaksu (pvm) tai kotimaisen matkapuhelinoperaattorin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm) 

 
Kun menet konttoriin, ota mukaasi henkilöllisyysasiakirja:  

• Suomen viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, tai 

• Ulkomaisen viranomaisen myöntämä matkustusasiakirja eli passi tai ETA-alueella (Euroopan 
Talousalue) myönnetty henkilökortti.  

 
Varaudu asiakkuuden avaamisessa/päivittämisessä tarvittavien tietojen kysymiseen. Huomioithan, että 
pankilla on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. OP:n selvitysvelvollisuus 
koskee kaikkia asiakkaita, niin uusia kuin nykyisiäkin. Varauduthan konttorissa asioinnin yhteydessä 
antamaan tarvittavia tietoja muun muassa toiminnastanne, taloudellisesta asemastanne, asioinnistanne, 
palvelujen käyttötarkoituksesta sekä verotuksellisista asuinpaikoistanne.  
 

Osakkeiden vaihto ja omistusoikeuden selvittäminen  

Kun osakkeet on kirjattu arvo-osuustilille, tilinhoitajat huolehtivat kaikista osakkeiden omistusmuutosten 
ja omistajiin liittyvien muutosten kirjaamisesta arvo-osuustileille, joista tiedot välittyvät Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämälle Yhtiön omistajaluettelolle. Jos osakkeiden omistusoikeus on oikein ja sinulla on arvo-
osuustili, riittää kun täydennät lomakkeella pyydetyt tiedot, allekirjoitat lomakkeen ja palautat lomakkeen 
sekä osakekirjat pankkiin. Mikäli osakekirjasi ovat kadonneet, katso lisätietoja tämän ohjeistuksen 
kohdasta ”kadoksissa olevat osakekirjat”.  
 
Mikäli osakkeet eivät ole rekisteröity nimiisi tai tiedot ovat virheelliset, ota välittömästi yhteys pankkiin tai 
yhtiöön asian selvittämiseksi. Luovutustoimin hankittujen osakkeiden rekisteröimiseksi sinun tulee esittää 
alkuperäiset omistusoikeuden osoittamat asiakirjat osakkeiden rekisteröimiseksi osake- ja 
osakasluetteloon.  
 
Jos osake on: 

• hankittu ostamalla, tarvitaan kauppakirja ja kopio varainsiirtoveron (leimaveron)  
suorittamisesta tai muu selvitys; kuten esim. veroviranomaisen leimattu  
varainsiirtoveroilmoitus   

• saatu perintönä, tarvitaan rekisteröity tai osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja tai perukirja  



liitteineen ja sukuselvitys sekä lainvoimainen perinnönjakokirja;   

• saatu testamentilla, tarvitaan edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi testamentti, sen  
mahdollinen valvontapöytäkirja sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta;   

• saatu osituksessa, tarvitaan lainvoimainen ositussopimus; tai  

• saatu lahjana, tarvitaan lahjakirja.  
 
Kaikissa tapauksissa Yhtiö selvittää omistusoikeuden osakkeisiin ennen osakeomistuksen 
vahvistamista. Vasta tämän jälkeen osakkeenomistuksen voi vaihtaa arvo-osuuksiksi. 
 

Kadoksissa olevat osakekirjat  

Jos paperinen osakekirja on osakkeenomistajalle luovutettu ja osakekirjaa ei etsinnöistä huolimatta 
löydy, tulee osakkeenomistajan itse huolehtia osakekirjan kuolettamisesta käräjäoikeudessa. Jos 
osakekirja on kadonnut, tulee osakkeenomistajan ottaa yhteys Yhtiöön, josta saat tarkemmat 
toimintaohjeet. Osakas saa Käräjäoikeuden kuoletushakemukseen tarvittavan todistuksen 
omistusoikeudestaan yhtiöstä. 

 
Kuoletetut osakkeet  

Kuoletettuja osakekirjoja arvo-osuusjärjestelmään siirrettäessä käytetään kirjauksen  
perusteena tuomioistuimen pöytäkirjaa, joka on vahvistettu Yhtiön alkuperäisellä  
kirjallisella tiedoksisaantimerkinnällä. Saat tarvittaessa lisätietoja ja toimintaohjeet Yhtiöltä tai OP Länsi-
Suomen BEPOPin konttorista.  

 
Pantatut osakkeet  

Mikäli osakekirjat ovat esimerkiksi lainan vakuutena pankissa ja/tai muun kuin osakkeenomistajan 
hallussa, esimerkiksi pantinhaltijalla, pantinhaltijan tulee toimittaa osakekirjat vaihdettaviksi. 
Osakekirjojen haltijan on esitettävä tarvittavat selvitykset omistajasta ja tämän omistusoikeudesta sekä 
osakkeisiin kohdistuvasta oikeudesta ja oikeudenhaltijasta. Osakkeenomistajan on syytä varmistaa, että 
osakkeiden haltija huolehtii osakekirjojen toimittamisesta/osakkeiden vaihtamisesta ja toimittamisesta 
määräajassa.  

 
Henkilö- ja osoitetietojen muuttaminen  

Jatkossa kun osakeomistus on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, osakas ilmoittaa kaikki henkilö- ja 
osoitetietojen muutokset, kuten nimi- ja pankkiyhteystietomuutokset omalle tilinhoitajalleen.  
 

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla  

Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Arvo-osuusjärjestelmään 
liittymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta osakkeiden siirrettävyyteen. Vastaisuudessa luovutuksen saajan 
tai luovuttajan on ilmoitettava osakkeiden luovutuksesta luovuttajan tilinhoitajalle ja esitettävä 
saantoasiakirjat kirjauksen tekemiseksi arvo-osuusjärjestelmään. 
 

Osingonmaksu  

Mahdolliset Yhtiön osingonmaksut tulevaisuudessa maksetaan arvo-osuusjärjestelmässä 
automaattisesti osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on 
vaihtanut osakkeet arvo-osuuksiksi ja on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon.  
 
 
 



 

Lisätietoja  

Porin Ravit Oy: 
Janne Ojanen 
hallituksen puheenjohtaja 
045 671 8850 
janne.ojanen@porinravit.fi 
 
 
OP Länsi-Suomi: 
Ajanvaraus 010 257 0115, ajanvarauksen aihe Porin Ravit. 

Lisätietoja Elina Seppälä, 010 257 0112 tai Jenna Mäntyvaara, 010 257 0153 
 

 

OP Yrityspankki Oyj: 
Yhtiötapahtumat ja emissiot 
yhtiotapahtumat@op.fi 
010 252 7740 

 

 

Liitteet:   
 

1) Kuva osakekirjasta 
2) Kirjaamishakemus, siirto arvo-osuuksiksi 
3) OP:n ohjeistus ajanvarausta ja osakekirjojen palauttamista varten 

4) Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitoon 

5) Valtakirja täysivaltaisen pankkiasiat 
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 Kirjaamishakemus    
    

© OP   

 

 

 
Palautus 30.11.2020 mennessä 

         

 

 

Kirjaamishakemus, siirto arvo-osuuksiksi 

 

Osakkeenomistajan 
nimi:               
Henkilö- /Y- /X-
tunnus:               

Osoite:                

Tilinhoitajan nimi:               

Arvo-osuustilinumero:               

ISIN-koodi:               
Osakkeet yhteensä 
(kpl):               

 

Sitoudun olemaan luovuttamatta arvo-osuuksia yhtiössä ennen 30.11.2020 arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. 
 
 
Valtuutan OP Säilytys Oy:n tai tämän valtuuttaman hakemaan yllä mainittujen osakkeiden kirjaamista 
yllä mainitulle arvo-osuustilille. 
 
 

  
Paikka ja päivämäärä    
 
 
    Osakkeen omistajan allekirjoitus 
    
 
  
    Nimenselvennys 

 
  



 
 

Ohje    
    

© OP   

 
    12.8.2020 

 
 

 

FYYSISTEN OSAKEKIRJOJEN PALAUTUS 

Varaa aika osakekirjojen palautusta varten 2.11. - 30.11.2020 väliselle ajankohdalle OP Länsi-
Suomen BEPOPin konttorille Poriin.  

Varaa aika numerosta 010 257 0115, mainitse ajanvarauksen aiheeksi Porin Ravit Oy. 
 
Huomioi nämä asiat ennen kuin palautat fyysiset osakekirjat sekä kirjaamishakemuksen OP:lle: 

• Ota mukaan henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti tai 1.10.1990 jälkeen myönnetty 
ajokortti). 

• Ota mukaan fyysiset osakekirjat. 

• Täytä kirjaamishakemus. Kirjaamishakemukseen tulee täyttää osakkeenomistajan tiedot sekä 
35-merkkinen arvo-osuustilinumero.  

• Jos sinulla ei ole entuudestaan arvo-osuustiliä pankissa, voit avata sen etukäteen oman 
pankkisi verkkopalvelussa verkkopalvelutunnuksillasi tai varaamalla ajan pankkiisi.  

▪ Näin avaat arvo-osuustilin op.fi -verkkopalvelussa: Kirjaudu verkkopalveluun, aloita 
vasemmasta reunasta kohdasta: Henkilöasiakkaat > Säästöt ja sijoitukset > Osakkeet 
ja sijoittaminen > Säilytyspalvelut ja palvelupaketit > Avaa arvo-osuustili ja säilytys. 

▪ Osuuspankin asiakkaat voivat avata arvo-osuustilin myös ajanvarauksen yhteydessä, 
mutta asioinnin nopeuttamiseksi suosittelemme tilin avaamista etukäteen. 

• Ota mukaasi myös mahdollinen saantoselvitys (esim. kauppa- tai lahjakirja). 

SÄHKÖISTEN OSAKEKIRJOJEN PALAUTUS 

Sähköisten osakekirjojen palautus voidaan hoitaa postitse. Mikäli sinulla on sekä fyysisiä- että 
sähköisiä osakekirjoja, toimi ”Fyysisten osakekirjojen palautus” -ohjeistuksen mukaisesti. 

Toimintaohje sähköisten osakekirjojen palautukselle:  

• Ota kopio henkilöllisyystodistuksestasi (passi, henkilökortti tai 1.10.1990 jälkeen myönnetty 
ajokortti). 

• Täytä kirjaamishakemus. Kirjaamishakemukseen tulee täyttää osakkeenomistajan tiedot sekä 
35-merkkinen arvo-osuustilinumero.  

• Jos sinulla ei ole entuudestaan arvo-osuustiliä pankissa, voit avata sen etukäteen oman 
pankkisi verkkopalvelussa verkkopalvelutunnuksillasi tai varaamalla ajan pankkiisi.  

▪ Näin avaat arvo-osuustilin op.fi -verkkopalvelussa: Kirjaudu verkkopalveluun, aloita 
vasemmasta reunasta kohdasta: Henkilöasiakkaat > Säästöt ja sijoitukset > Osakkeet 
ja sijoittaminen > Säilytyspalvelut ja palvelupaketit > Avaa arvo-osuustili ja säilytys. 

• Lähetä allekirjoittamasi kirjaamishakemus, kopio henkilöllisyystodistuksestasi sekä 
mahdolliset alla luetellut liitteet osoitteeseen: 

OP Länsi-Suomi 
Private / Seppälä 
Yrjönkatu 22, 28100 Pori 
 



 
 

Ohje    
    

© OP   

 
    12.8.2020 

 
 

 

TARVITTAVAT LIITTEET, jos arvo-osuuksien siirto tehdään 

kuolinpesälle: 

• kirjaamishakemus pesän osakkaiden yhdessä allekirjoittamana tai yksi osakas muiden 
valtuuttamana (liite 4; valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitoon). 

• paperinen osakekirja. 

• vainajan perukirja liitteineen (virkatodistukset, testamentti yms.)  

• saantoselvitykset, jos osakekirja kirjataan pesän osakkaan arvo-osuustilille (esim. osituskirja, 
perinnönjakokirja tai kauppa-/lahjakirja) 

 
osakeyhtiölle, avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle: 

• kirjaamishakemus toiminimenkirjoittajan tai -kirjoittajien/prokuristin allekirjoittamana. 

• kaupparekisteriote, josta selviää allekirjoittajan allekirjoitusoikeus yhtiön puolesta. 

• pöytäkirja, jos allekirjoitusoikeuksista poikkeava valtuutetaan. 
 

yhdistykselle tai säätiölle: 

• kirjaamishakemus toiminimenkirjoittajan tai -kirjoittajien/prokuristin allekirjoittamana. 

• yhdistysrekisteriote/säätiörekisteriote, josta selviää allekirjoittajan allekirjoitusoikeus. 

• pöytäkirja, jos allekirjoitusoikeuksista poikkeava valtuutetaan. 
 

edunvalvonnassa olevalle: 

• kirjaamishakemus edunvalvojan allekirjoittamana. 

• tuomioistuimen/maistraatin päätös edunvalvojan määräämisestä tai ote holhousasioiden 
rekisteristä 

 
yhteisomistusosakkeet: 

• kirjaamishakemus kaikkien tilinomistajien allekirjoittamana tai yksi henkilö muiden 
valtuuttamana  
(liite 5; valtakirja täysivaltaisen pankkiasiat). 
 

Esimerkkihintoja, jos kaikkia tarvittavia asiakirjoja ei löydy: 

• osakekirjan kuoletus käräjäoikeudessa; OP:ssa toimeksiantona yhteensä arviolta 800-
1.000€. 

• virkatodistus n. 15-35 €/kpl. 

• täydennysperukirja, kysy tarkemmin omasta pankistasi 

Lisätietoja: 
 
Porin Ravit Oy, Janne Ojanen, 045 671 8850 

OP Länsi-Suomi, Elina Seppälä, 010 257 0112 tai Jenna Mäntyvaara, 010 257 0153 

 
 
Ystävällisin terveisin 

OP Länsi-Suomi 

 



 
 

 Valtakirja     
 Kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseksi 
  
 

 
 

 
 

Vainajan tiedot Täydellinen nimi 

      
Henkilötunnus 

      

Kuolinpäivä 

      

Valtuutettu Täydellinen nimi 

      
Henkilötunnus 

      

Valtuutus Valtuutettu on oikeutettu edustamaan kuolinpesää OP Ryhmän pankkiasioiden sekä OP-Henkivakuutus Oy:n,  
OP Vakuutus Oy:n, A-Vakuutus Oy:n ja Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen vakuutusasioiden hoidossa. 
Valitse jokaisen kohdan osalta toinen vaihtoehdoista 

 Ei saa  Saa avata kuolinpesälle uusia pankki- ja arvo-osuustilejä. 

 Ei saa  Saa tiedot vainajan pankki- ja arvo-osuustileistä, rahasto-osuuksista, henki- ja muista vakuutuksista,  

säilytyksestä, luotoista ja vastuista vainajan elinajalta. 

 Ei saa  Saa tehdä muun tässä erikseen määritellyn oikeustoimen:       

 Ei saa  Saa päättää sijoituspalveluista ja solmia OP Säästämisen ja Sijoittamisen sopimuksen 
OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin kanssa. 

 
Valtuuttaja Mikäli kuolinpesässä on alaikäisiä tai muutoin edunvalvonnassa olevia osakkaita, kuolinpesän varojen jako edellyttää 

maistraatin luvan hakemista. Kuolinpesän osakkaat vastaavat tarvittavien maistraatin lupien ja mahdollisten edunvalvojan 
sijaisten hakemisesta. Tämän valtakirjan allekirjoittaneet kuolinpesän osakkaat vastaavat täysimääräisesti myös siitä 
mahdollisesta vahingosta joka aiheutuu varojen jakamisesta ilman tarvittavia maistraatin lupia. 
Kuolinpesän kaikkien osakkaiden allekirjoitukset 

Päivämäärä ja paikkakunta Haluan, että kuolinpesän 
tilit näkyvät omissa 
OP-verkkopalveluissani 

Allekirjoitus ja nimenselvennys Henkilötunnus 

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      

      

 

 Ei  Kyllä       

 

      
Todistajat Todistajat eivät ole välttämättömiä, jos pankki muuten voi varmistua allekirjoitusten oikeaperäisyydestä. 



 
 

 Valtakirja     
 Kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseksi 
  
 

 
 

 
 

Päivämäärä ja paikkakunta 

      

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

            

 



  

      

Laatija 
Länsi-Suomen Osuuspankki 
  
  

Postiosoite 
PL 61 
28100 PORI 

Käyntiosoite 
Yrjönkatu 22 
PORI 

Puhelin 
01000500 

  
  

Sähköposti/Internet 
lansi-suomen@op.fi 
op.fi 

Länsi-Suomen Osuuspankki, Y-tunnus 2026954-1, PL 61, 28100 PORI, kotipaikka RAUMA 
 

  
  

  

 
       on pyytänyt OP       toimittamaan tämän valtakirjan allekirjoitettavaksi. 

Valtakirjan sisällön on määritellyt      . 
Valtuuttajan  
tiedot 

Täydellinen nimi 

      

Henkilötunnus 

      

Valtuutettu Täydellinen nimi 

      

Henkilötunnus 

      

Valtuutus Valtuutettu on oikeutettu edustamaan valtuuttajaa pankkiasioiden hoidossa 

HUOM! Tilin käyttöoikeuden ja verkkokäytön mahdollistavan laajan tilinkäyttöoikeuden antaminen ei ole mahdollista valtakirjalla. 

Käyttöoikeuden antaminen edellyttää Tilin käyttöoikeudet –lomakkeen allekirjoitusta henkilökohtaisesti Osuuspankin konttorissa. 

Valitse jokaisen 
kohdan osalta  
toinen  
vaihtoehdoista 

 Ei saa  Saa maksaa laskuja ja nostaa varoja valtuuttajan pankkitililtä       

   mahdollisuus noston lisäksi tehdä siirto tililleni       

 Ei saa  Saa irtisanoa ja lopettaa valtuuttajan pankkitilin       sekä nostaa tilillä olevat varat. 

 Ei saa  Saa avata valtuuttajalle uusia pankki- ja arvo-osuustilejä. 

 Ei saa  Saa tiedot valtuuttajan pankki- ja arvo-osuustileistä, rahasto-osuuksista, henkivakuutuksista, säilytyksestä,  
luotoista ja vastuista 

 Ei saa  Saa myydä valtuuttajan rahasto-osuuksia, arvopapereita säilytyksestä sekä arvo-osuuksia arvo-osuustililtä. 

 Ei saa  Saa ostaa rahasto-osuuksia ja arvopapereita säilytykseen numero      . 

 Ei saa  Saa irtisanoa valtuuttajan arvopapereiden säilytys- ja hoitosopimukset sekä lopettaa arvo-osuustilit. 

 Ei saa  Saa käydä valtuuttajan tallelokerolla, irtisanoa tallelokerosopimuksen sekä vastaanottaa säilytyksessä 
olevan omaisuuden. 

 Ei saa  Saa hakea korvauksia henkivakuutuksista, joissa valtuuttaja on edunsaajana. 

 Ei saa  Saa puolestani merkitä Osuuspankin Tuotto-osuuksia yhteensä       eurolla. 

Tuotto-osuusmaksu nostetaan pankkitililtä            . 

 Ei saa  Saa irtisanoa       Osuuspankin Tuotto-osuuksia yhteensä       eurolla. Tuotto-osuudet palautetaan 
irtisanomisajan jälkeen tililleni      . 

 Ei saa  Saa siirtää valtuuttajan arvo-osuustilin toisesta tilinhoitajasta OP Ryhmään. 

 Ei saa  Saa solmia OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksia. 

  Sijoitusneuvonta  Lyhyeksi myynti 

 Ei saa  Saa vastata sijoittajaprofiilin kysymyksiin. 

 Ei saa  Saa vastata monimutkaisten tuotteiden kokemukseen ja allekirjoittaa monimutkaisten tuotteiden 
tuotelehdet. 

 Ei saa  Saa solmia, muuttaa ja irtisanoa OP-Private sopimuksen. 

  Ei saa  Saa tehdä muun tässä erikseen määritellyn oikeustoimen. 

       

Valtuutuksen 
voimassaolo 

       

Valtuutus on määräaikainen. Valtuutus on voimassa       alkaen       asti. 

Valtuuttajan  
allekirjoitus 

Paikka ja aika 

      
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

      
Todistajat  

      

  

      
(Todistajien allekirjoitukset eivät ole välttämättömiä, jos pankki muuten voi varmistua allekirjoitusten oikeaperäisyydestä.) 

 


