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1. Yleistä

1.1 Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) sääntelevät Sharevillen suhdetta 
Sharevillen verkossa tarjoaman palvelun tai Sharevillen 
mobiilisovelluksen (yhdessä ”Palvelu”) käyttäjiin. Luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön, joka käyttää Palvelua tai kirjautuu sinne (”Käyttäjä”), 
katsotaan hyväksyvän nämä Ehdot kulloinkin sovellettavassa 
muodossaan.

1.2 Palvelussa olevaa materiaalia ei ole suunnattu sellaiselle henkilölle 
tai yritykselle, jonka kotipaikka on maassa, jossa materiaalin 
julkaiseminen tai saataville asettaminen on kiellettyä tai materiaalin 
luvallisuus on jollakin tavoin rajoitettua.

1.3 Palvelun sisällön luovat suurelta osin Käyttäjät. Kukin Käyttäjä 
vastaa Palveluun tuomiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että 
Käyttäjä noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja 
säännöksiä.

1.4 Siitä säilytystilistä tai niistä säilytystileistä, joita koskevia tietoja 
Käyttäjä haluaa jakaa Palvelussa, käytetään jäljempänä nimitystä 
”Sosiaaliset Tilit”. Sosiaalisilla Tileillä näkyvät ns. normalisoidut tiedot, 
joilla tarkoitetaan

(i) kunkin rahoitusinstrumentin prosentuaalista omistusta suhteessa 
Sosiaalisen
Tilin kokonaisarvoon;

(ii) Sosiaalisen Tilin historiallista kehitystä tilin avaamisen jälkeen 
(enintään viimeisen kolmen vuoden ajalta);

(iii) transaktioita ja seuraavia niitä koskevia tietoja: päivämäärä, 
rahoitusinstrumentti, kurssi ja osto/myynti kuluvalta ja edeltävältä 
vuodelta (enintään 100 transaktiota); sekä

(iv) tilityyppiä;

kohdista (i) - (iv) yhdessä käytetään jäljempänä nimitystä 
”Normalisoidut Tiedot”. 

Sharevillellä on oikeus milloin tahansa ja oman harkintansa 
mukaan sekä Käyttäjille ilmoittamatta jättää pois tai poistaa 
rahoitusinstrumenttia koskevat tiedot Normalisoiduista Tiedoista 
tai lisätä ne niihin esimerkiksi, mutta ei yksinomaan, markkinoiden 
väärinkäytön riskin vuoksi. Tämän vuoksi Normalisoidut Tiedot eivät 
aina välttämättä kuvasta aivan oikein omistuksen prosentuaalista 
osuutta suhteessa Sosiaalisen Tilin arvoon.

1.5 Palvelussa olevaa tai Sharevilleltä peräisin olevaa sisältöä ja tietoja 
ei aina ole saatavilla reaaliajassa vaan esimerkiksi Normalisoitujen 
Tietojen, markkinatietojen ja ilmoitusten yhteydessä voi esiintyä 
tiettyä viivettä. Yksityiskohtaisempia tietoja siitä, mitkä tiedot tulevat 
saataville reaaliaikaisesti ja mitkä tietyn viiveen jälkeen, saa Palvelussa 
kulloinkin voimassa olevasta UKK-osiosta.

2. Jäsenyys ja tiliturvallisuus

2.1 Luonnollisesta henkilöstä, joka on vähintään 18 vuoden ikäinen 
ja muutoinkin oikeustoimikelpoinen sopimusten tekemiseen, ja 
oikeushenkilöstä voi tulla perus- tai premiumjäseniä Sharevillessä 
(molemmista yhdessä käytetään jäljempänä nimitystä ”Jäsenyys” 
tai ”Jäsen”, ja ne sisältyvät näitä ehtoja sovellettaessa ”Käyttäjän” 
määritelmään). Premiumjäsenyys edellyttää Nordnet Bank AB:n 
(”Nordnet”) asiakkuutta ja sitä, että Käyttäjä on valinnut jakaa 
yhden tai useamman Nordnet-säilytystilinsä Palvelussa. Perusjäsenillä 
on rajoitettu pääsy Sharevillen palveluihin ja premiumjäsenillä on 
rajoittamaton pääsy Sharevillen palveluihin.

2.2 Jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjää pyydetään 
luomaan Shareville-profiili. Shareville suosittelee toimimista 
Shareville-profiilia rekisteröitäessä aliasnimellä, jotta voidaan 
minimoida riskejä siitä, että joku käyttää Palvelussa julkaistuja tietoja 
epäasianmukaisesti. Profiilia rekisteröitäessä ei ole sallittua esiintyä 
jonakin toisena henkilönä. Käyttäjän tulee aina harkita ensin, ennen 
kuin Käyttäjä julkistaa sisältöä Palvelussa. On olennaisen tärkeää, 
ettei Käyttäjä paljasta henkilötietoja tai muuta informaatiota, joita 
voidaan käyttää epäasianmukaiseen tarkoitukseen ja/tai Käyttäjän 
tai muiden vahingoksi tai haitaksi esimerkiksi verkkopetoksissa tai 
identiteettivarkauksissa.

2.3 Käyttäjä vastaa siitä, ettei anna kirjautumistunnuksiaan kenellekään 
muulle. Käyttäjä ei saa myöskään antaa muille pääsyä tililleen tai 
tehdä jotakin muuta, joka voi vaarantaa Käyttäjän tilin turvallisuuden. 
Käyttäjä on myös velvollinen pitämään aina
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yhteystietonsa Sharevillessä ajan tasalla. Käyttäjä ei saa luoda 
tiliä muulle henkilölle kuin itselleen. Jos Shareville on jostakin syystä 
lopettanut Käyttäjän tilin, Käyttäjä ei saa avata uutta tiliä ilman 
Sharevillen lupaa.

2.4 Kaikki Käyttäjän Palveluun tuoma informaatio julkaistaan Palvelussa 
ilman etukäteistarkastusta. Jotta Palveluun luotaisiin kutsuva ja 
ystävällinen sävy, kehotamme Käyttäjää ilmoittamaan Sharevillelle siellä 
havaitsemistaan muiden Käyttäjien rikkomuksista ja väärinkäytöksistä.

3. Käyttäjän tiedot

3.1 Julkaisemalla Palvelussa sisältöä tai tietoja Käyttäjä antaa samalla 
suostumuksensa siihen, että kaikki, Käyttäjien lisäksi myös muut henkilöt, 
voivat saada ja käyttää Käyttäjän tietoja sekä yhdistää ne Käyttäjän 
Shareville-profiiliin.

3.2 Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä antaa Sharevillelle ja muille 
Käyttäjille rajoittamattoman oikeuden hyödyntää ja työstää vapaasti 
kaikkea tekstiä ja informaatiota, jota Käyttäjä tuo Palveluun. Näin 
ollen Shareville ja Käyttäjät voivat vapaasti koota, muokata, välittää 
eteenpäin, julkaista ja muulla tavalla käyttää informaatiota ilman 
erillistä hyväksyntää Käyttäjältä sekä luovuttaa tämän mukaiset 
oikeutensa kolmannelle osapuolelle (ks.jäljempänä ehtokohta 
henkilötietoja koskien).

3.3 Lisäksi Käyttäjä antaa Sharevillelle ja muille Käyttäjille 
ei-eksklusiivisen, siirrettävissä olevan, edelleen lisensoitavan, 
rojaltivapaan, maailmanlaajuisen lisenssin kaiken Palvelussa 
julkaisemansa tekijänoikeuslainsäädännön alaisen sisällön ja tietojen 
käyttöön (”Suojattu Materiaali”). Tämän lisenssin voimassaolo lakkaa 
Käyttäjän Jäsenyyden päätyttyä edellyttäen, ettei sisältöä ole jaettu 
muille. Suojattua Materiaalia voi kuitenkin jonkin aikaa yhä olla 
varmuuskopioissa, mutta se ei ole muiden saatavilla.

4. Käyttäjän vastuu

4.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja kokonaisuudessaan. 
Se merkitsee muun muassa huolehtimista siitä, että Käyttäjä

(a) noudattaa Sharevilleä tai Palvelua käyttäessään kaikkia voimassa 
olevia soveltuvia lakeja ja säännöksiä, eikä Käyttäjä käytä Sharevilleä 
tai Palvelua mihinkään laittomaan, harhaanjohtavaan, vahingolliseen 
tai syrjivään tekoon tai toimintaan;

(b) varmistaa, että Käyttäjän toiminnan Palvelussa ei voida katsoa 
olevan sellaisen väärän taiharhaanjohtavan tiedon levittämistä, joka 
voi tarkoittaa arvopaperimarkkinalainsäädännön tai rangaistuksista 
markkinoiden väärinkäytöstä rahoitusinstrumenttien kaupassa annetun 
lain (Ruotsi 2005:377) tai muun soveltuvan lain tai säännöksen 
mukaista kiellettyä markkinoiden vääristämistä, ja ettei Käyttäjä 
ilmaise tai käytä sisäpiirintietoa tai muulla tavoin toimi vaikuttaakseen 
epäasianmukaisesti rahoitus-instrumentin arvostukseen;

(c) edistää Palvelussa myönteistä ilmapiiriä pidättäytymällä 
henkilökohtaisista hyökkäyksistä, aggressiivisista lausunnoista, 
kunnianloukkauksista, rasististen tai seksististen mielipiteiden ilmaisusta, 
Palvelun tarkoituksen kannalta epäolennaisten tietojen lisäyksestä, 
kaupallisista ilmoituksista sekä loukkaavista tai paheksuntaa 
mahdollisesti aiheuttavista lausunnoista;

(d) ei julkaise sisältöä, joka on vihamielistä, uhkaavaa tai pornografista 
tai joka kehottaa väkivaltaisiin tekoihin tai rikkoo voimassa olevan 
lainsäädännön määräyksiä, kuten henkilötietolakia;

(e) ei lisää materiaalia tai linkkiä materiaaliin, joka voi tarkoittaa 
jonkun muun henkilön oikeuksien loukkausta tai joka muutoin on 
ristiriidassa lain tai muun henkilön oikeuden kanssa;

(f) ei hanki tai yritä hankkia pääsyä muiden Jäsenien 
kirjautumistunnuksiin taikka valmistaudu tai yritä valmistautua 
tunkeutumaan asiattomasti suljettuihin verkkoihin tai tietokantoihin 
taikka oikeudettomasti hankkia, käyttää, tuhota, vääristellä tai välittää 
eteenpäin informaatiota tällaisesta lähteestä;

(g) ei kerää Käyttäjien sisältöä tai tietoja tai muulla tavoin hanki 
pääsyä Palveluun automaattisin menetelmin (esim. robotit, spindles, 
scrapers) ilman Sharevillen lupaa;

(h) ei lataa viruksia tai muuta vahingollista ohjelmakoodia tai suorita 
jotakin toimenpidettä, joka poistaa toimintoja käytöstä tai ylikuormittaa 
tai heikentää Palvelun toimintaa; sekä
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(i) ei ilman Sharevillen hyväksyntää mainosta tai kaupallisessa 
tarkoituksessa ilmoita omista tai muiden palveluista.

4.2 Sharevillessä ei ole sallittua esittää sijoitussuosituksia tai antaa 
sijoitusneuvontaa. Siinä määrin kuin Käyttäjä antaa sijoitusneuvontaa 
tai sijoitussuosituksia arvopaperimarkkinalainsäädännön tai muiden 
sovellettavien säännösten mukaisesti, Käyttäjä vastaa itse kulloinkin 
voimassa olevan lain ja säännösten sekä viranomaisten antamien 
ohjeiden vaatimusten täyttämisestä.

5. Henkilötiedot

5.1 Nordnet käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka 
on saatu hakemuksesta ja sopimuksesta tai jotka on muutoin 
rekisteröity kyseessä olevien tuotteiden ja palveluiden hallinnoinnin 
yhteydessä. Käsittelyn tarkoituksena on kerätä, tarkistaa ja tallentaa 
henkilötietoja ennen sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, 
hallinnoida ja täyttää solmittuja sopimuksia. Lisäksi tietoja voidaan 
käsitellä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, markkinointi-, 
liiketoiminta- ja asiakasanalyysien tekemiseksi (mukaan lukien 
profilointi), markkinointitoimenpiteisiin sekä tarjottavien palveluiden 
ja tuotteiden parantamiseen, kehittämiseen ja asiakkaille 
mukauttamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettavan lain 
mukaisesti myös muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on kerätty. Jos 
asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin, hänen tietojaan ei käsitellä 
suoramarkkinointitarkoituksissa. Kattavat tiedot henkilötietojen 
käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla osoitteessa 
www.nordnet.fi. Tämän sopimuksen solmimalla vahvistat, että sinä 
rekisteröitynä olet saanut nämä tiedot.

5.2 Shareville ei tule, sen lisäksi mitä näistä Ehdoista seuraa, 
paljastamaan kenenkään Käyttäjän henkilöllisyyttä (siinä tapauksessa, 
kun se ei ilmene Käyttäjän itse Palveluun tuomasta informaatiosta) 
kolmannelle osapuolelle, ellei toimivaltainen viranomainen velvoita 
Sharevilleä tällaisen tiedon antamiseen, esimerkiksi Käyttäjään 
kohdistuvan rikosepäilyn yhteydessä.

5.3 Jäsenille lähetettävä sähköposti voi sisältää uutisia ja muuta 
informaatiota Sharevillestä sekä Sharevillen yhteistyökumppaneita 
koskevaa informaatiota ja tarjouksia. Jäsenen pyynnöstä Shareville 
lopettaa postin lähettämisen siltä osin kuin se ei liity näiden Ehtojen 
päivitykseen tai täyttämiseen.

6. Sallittu käyttö ja immaateriaalioikeudet

6.1 Kaikki oikeudet (esimerkiksi tekijänoikeus tai tavaramerkkioikeus) 
kaikkeen materiaaliin (mukaan lukien teksti, data, grafiikka, logot, 
rakenne ja layout), joka esiintyy Palvelussa ja jota Käyttäjä ei ole 
tuonut sinne, kuuluvat Sharevillelle ja/tai sen oikeudenhaltijoille. 
Käyttäjällä ei siten ole oikeutta kopioida, ladata tai levittää tällaista 
materiaalia.

7. Evästeet (Cookies)

7.1 Palvelussa käytetään evästeitä, jotta Shareville voi mitata liikennettä 
Palvelussa ja tarjota Käyttäjälle mielekkäämpiä kokemuksia. Ellei 
Käyttäjä hyväksy evästeiden käyttöä, Käyttäjä voi konfiguroida web-
selaimensa niin, ettei se hyväksy evästeitä, tai vaihtoehtoisesti Käyttäjä 
voi valita olla käyttämättä Palvelua. Jos Käyttäjä päättää määrittää 
selaimensa niin, ettei se hyväksy evästeitä, Shareville ei valitettavasti 
voi taata, että Palvelu toimii oikein.

8. Vastuu ja vahingonkorvaus

8.1 Shareville ei vastaa mistään Sharevillessä saatavilla olevasta 

tai Käyttäjien sinne tuomasta tai siellä jakamasta sisällöstä tai 
informaatiosta. Palvelun kaikki käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla 
riskillä, ja Palvelu on käytettävissä nykyisessä muodossaan ilman takuita 
turvallisuudesta tai saatavuudesta.

8.2 Shareville ei vastaa suorista eikä välillisistä vahingoista tai 
menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet Käyttäjille tai kolmansille 
henkilöille Sharevillessä saatavilla olevasta tai Käyttäjien Palveluun 
tuomasta tai siellä jakamasta sisällöstä tai informaatiosta taikka 
puutteista Palvelun saatavuudessa tai saavutettavuudessa. Shareville 
ei vastaa myöskään kolmansien osapuolten teoista tai toiminnasta, 
tiedoista tai datasta. Käyttäjä antaa Sharevillelle vastuuvapauden 
kaikista vahingonkorvaus- ja muista vaatimuksista, jotka syntyvät siitä 
tai perustuvat siihen, että Käyttäjä käyttää Palvelua,
tai ovat siihen jollakin tavoin yhteydessä. Sharevillen vastuunrajoitusta 
vahingoista ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko johtuu Sharevillen 
törkeästä huolimattomuudesta.

8.3 Shareville ei tarjoa sijoituspalvelulainsäädännön mukaista 
sijoitusneuvontaa eikä laadi arvopaperimarkkinalainsäädännön 
mukaisia sijoitussuosituksia tai -tutkimuksia. Shareville ei vastaa mistään 
mahdollisista neuvoa-antavista kommenteista tai suosituksista, joita 
Käyttäjät lisäävät Palveluun.

8.4 Shareville pidättää itsellään oikeuden valvoa ja poistaa 
Palvelussa olevaa sisältöä mutta ei tarkasta sinne lisättäviä tietoja 
ennen julkaisemista. Sharevillellä on oikeus milloin tahansa ja 
syytä ilmoittamatta estää Käyttäjän pääsy Palveluun ja lopettaa 
Käyttäjän tili, mikäli Shareville katsoo Käyttäjän rikkovan Ehtoja 
tai muutoin käyttävän Palvelua tavalla, joka Sharevillen käsityksen 
mukaan voi aiheuttaa vahinkoa Sharevillelle, Käyttäjille, Sharevillen 
yhteistyökumppaneille tai muulle kolmannelle osapuolelle.

8.5 Näiden Ehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön rikkominen 
voi johtaa siihen, että Shareville irtisanoo Jäsenyyden ja että 
Käyttäjä tulee korvausvelvolliseksi tällaisella rikkomuksella Sharevillelle 
mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Mikäli Käyttäjä on 
rikkonut näitä Ehtoja tai voimassa olevaa lainsäädäntöä ja joku 
esittää Sharevillelle vahingonkorvausvaatimuksen koskien Käyttäjän 
toimintaa Palvelussa taikka Palvelussa olevaa Käyttäjän sisältöä tai 
tietoja, Käyttäjän velvollisuutena on korvata Sharevillelle kaikki ja 
kaikenlaiset tällaisista vaatimuksista syntyneet vahingot, menetykset ja 
kustannukset.

9. Ehtojen muuttaminen ja jäsenyyden päättyminen

9.1 Sharevillellä ja Jäsenellä on kummallakin oikeus irtisanoa nämä 
Ehdot päättymään välittömästi, jolloin Jäsenen Shareville-profiili 
suljetaan kohtuullisen ajan kuluessa. Jäsenen mahdollisesti tekemät 
kommentit jäävät kuitenkin Palveluun, ellei Shareville katso, että ne on 
syytä poistaa.

9.2 Sharevillellä on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun, 
muuttaa Ehtoja tai lopettaa Palvelun tarjoaminen. Sharevillen tulee 
ilmoittaa Jäsenille Ehtojen muutoksesta. Jos Jäsen jatkaa Palvelun 
käyttöä Ehtoihin tehtyjen muutosten jälkeen, hänen katsotaan 
hyväksyneen muutokset.

10. Sovellettava laki ja Riitojen ratkaisu

10.1 Näitä Ehtoja tulkitaan Suomen lain mukaan, ja niistä aiheutuvat 
riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottava 
kuluttajansuojalainsäädäntö määrää toisin.
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