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KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN
SISÄLTÖ JA VOIMASSAOLO
1.1. Sisältö
Kapitalisaatiosopimus on määräai-
kainen sijoitusvakuutus, jossa ei ole 
vakuutettua.

Kapitalisaatiosopimuksen säästö 
maksetaan vakuutusajan päättyessä 
vakuutuksenottajalle. Vakuutuksen-
ottaja voi vakuutusaikana nostaa 
säästön tai sen osan. Maksettavasta 
säästöstä tai sen osasta vähennetään 
hinnaston mukaiset kulut.

Vakuutuksen yksityiskohtainen 
sisältö määritellään vakuutusasiakir-
joissa, joita ovat hakemus, vakuu-
tusehdot, tuoteseloste ja hinnasto. 
Vakuutukseen sovelletaan Suomen 
lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä 
ja laskuperusteita.

1.2. Eräiden termien merkitys
Laskuperusteet ovat vakuutusmate-
maattiset laskentasäännöt, joiden 
mukaan lasketaan vakuutuksen 
säästö ja takaisinostoarvo. Lasku-
perusteiden lainmukaisuutta valvoo 
Finanssivalvonta.

Lisäkorko on vakuutusyhtiön 
hallituksen vuosittain päättämä 
korko, jolla hyvitetään vuosituot-
toista säästön osaa. Lisäkorko voi 
vaihdella vuosittain ja se voi olla 
erisuuruinen riippuen siitä anne-
taanko se takaisinoston yhteydessä, 
siirrettäessä vuosituottoista säästön 
osaa sijoitussidonnaiseen osaan tai 
vuoden vaihteessa päättyvän vuoden 
säästöjen perusteella. Sijoituskohde 
on vakuutuksenottajan valitsema 
kohde, johon vakuutusmaksut tai 

säästö sijoitetaan. Sijoituskohde voi olla 
joko sijoitussidonnainen tai vuosituottoi-
nen. Valittavia sijoituskohteita esitellään 
tuoteselosteessa ja sijoituskohdetta 
koskevissa esitteissä. Sijoitusrahastolla 
tarkoitetaan rahastoyhtiön hallinnoi- 
maa rahastoa, jonka arvo noteerataan 
julkisesti. Sijoitussidonnaisina sijoi-
tuskohteina voi olla sijoitusrahastoja, 
varainhoitopalvelua, talletussidottu 
vaihtoehto tai muu sijoitussidonnainen 
kohde. Sijoitussidonnainen säästön osa 
on säästön osa, jonka kehitys määräytyy 
vakuutuksenottajan valitsemien sijoitus-
sidonnaisten sijoituskohteiden arvonke-
hityksen perusteella.

Säästöllä tarkoitetaan yhteenlas-
kettua vakuutuksen sijoitussidonnaista 
ja vuosituottoista säästön osaa. Takai-
sinostoarvo on säästö vähennettynä 
laskuperusteen ja hinnaston mukaisilla 
maksuilla. Talletussidotussa vaihtoeh-
dossa säästöä hyvitetään korkojaksoit-
tain sijoituskohdetta vastaavalla korolla 
huomioiden koron tarkistushetket, jotka 
kolmen (3) kuukauden Euribor-koron 
mukaisessa vaihtoehdossa ovat 31.3., 
30.6., 30.9. ja 31.12.

Tiliote lähetetään vakuutuksenottajal-
le kerran vuodessa. Tiliotteesta ilmenee 
säästön kehitys ja muu sopimuksen 
keskeinen sisältö.

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan 
yritystä tai yhteisöä, jonka kanssa 
vakuutusyhtiö on tehnyt sopimuksen tai 
sitä, jolle vakuutuksenottajalle vakuutuk-
sen perusteella kuuluvat oikeudet ovat 
siirtyneet. Varainhoitopalvelu tarkoittaa 
rahastovarainhoitona toteutettavaa 
rahastotyyppistä sijoituskohdetta. Va-
kuutuksenottaja valitsee Varainhoitopal-
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velusijoituskohteen oman tavoitteensa 
mukaisesti. Varainhoitaja sijoittaa varat 
eri markkinoille, valitulle sijoituskoh-
teelle määriteltyjen rajojen puitteissa. 
Varainhoitopalvelu ei ole yksilöllistä 
täyden valtakirjan varainhoitoa. Vuo-
sikorko on vakuutusyhtiön hallituksen 
vuosittain etukäteen päättämä korko, 
jolla hyvitetään vuosituottoista säästön 
osaa. Vuosikorko vahvistetaan enintään 
vuodeksi kerrallaan ja se voi vaihdella 
vuosittain. Vuosituottoinen säästön osa 
on säästön osa, jolle vakuutusyhtiö mak-
saa laskuperustekorkoa, vuosikorkoa ja 
lisäkorkoa. Laskuperustekorko on koko 
vakuutusajan nolla prosenttia.

1.3. Vakuutuksen voimassaolo
1.3.1. Vakuutuksenvoimaantulo
Kapitalisaatiosopimuksen voi tehdä 
Suomessa rekisteröity yritys tai yhteisö.

Vakuutus tulee voimaan, kun vakuu-
tushakemus on allekirjoitettu ja ensim-
mäinen vakuutusmaksu on maksettu. 
Vakuutusmaksu on sopimuksen raukea-
misen uhalla maksettava kuukauden ku-
luessa hakemuksen allekirjoittamisesta.

1.3.2. Vakuutuksen päättyminen
Kapitalisaatiosopimus on voimassa 
hakemukseen merkityn määräajan.
Vakuutus päättyy

• sovitun määräajan päättyessä tai
• koko jäljellä olevan säästön nos-

tamista koskevan kirjallisen ilmoi-
tuksen saapuessa vakuutusyhtiölle. 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa 
vakuutus päättymään kolmen (3) 
kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 
Päättymispäivään mennessä kertynyt 

vakuutussäästö maksetaan vakuutuk-
senottajalle vakuutuksen päättyessä.

1.4. Vakuutusehtojen muuttaminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusaika-
na muuttaa vakuutusehtoja, hinnastoa ja 
laskuperusteita, jos muutokseen on eri-
tyistä syytä eikä vakuutuksen keskeinen 
sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen 
vakuutukseen verrattuna.

Edellisen lisäksi vakuutusyhtiöllä 
on oikeus korottaa kaikkia ehtoihin, 
hinnastoon ja laskuperusteisiin sisältyviä 
euromääriä tai euromääräisiä rajoja.

Vakuutusyhtiö lähettää muutokses-
ta ilmoituksen vakuutuksenottajalle 
vähintään kuukautta ennen muutoksen 
voimaantuloa.

1.5. Muutoksenhaku
Vakuutusyhtiön päätökseen voi hakea 
muutosta käräjäoikeudessa. Kanne 
voidaan panna vireille Espoon käräjä-
oikeudessa tai asianosaisen Suomessa 
olevan kotipaikan käräjäoikeudessa 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
vakuutuksenottaja on saanut kirjallisen 
tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja 
tästä määräajasta.

1.6. Vastuunrajoitus
Vakuutusyhtiö ei vastaa mahdollisten 
verotuskäytännön tai lainsäädännön 
muutosten aiheuttamista vaikutuksis-
ta vakuutuksen, vakuutusmaksujen, 
korvauksen tai sopimuksen osapuolien 
verokohteluun. Vakuutusyhtiö ei myös-
kään vastaa mahdollisista verokohtelun 
muutoksista tai veroseuraamuksista, 
mikäli ne johtuvat vakuutuksenottajan 
piirissä tapahtuvista muutoksista.
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1.7. Luovutus ja panttaus
Vakuutuksenottajalla on oikeus luovut-
taa ja pantata vakuutukseen perustuva 
oikeus. Luovutus ja panttaus eivät ole 
vakuutuksenottajan velkojia sitovia, ellei 
niitä ole kirjallisesti ilmoitettu vakuutus-
yhtiölle.

1.8. Sijoituskohteet
Vakuutusyhtiö voi lisätä, vähentää tai 
muuttaa sisällöltään käytettävissä olevia 
sijoituskohteita.

Jos vakuutusyhtiö poistaa sijoi-
tuskohteen sijoitusvaihtoehdoistaan, 
vakuutusyhtiö ilmoittaa poistamisesta 
kaikissa palvelukanavissaan ja poistetta-
van sijoituskohteen valinneille vakuutuk-
senottajille vähintään kuukautta ennen 
poistamista.

Jos sijoituskohde poistuu vakuutus-
yhtiön valikoimista vakuutusyhtiöstä 
riippumattomista syistä lyhyemmässä 
ajassa kuin kuukaudessa, ilmoitetaan 
poistuvasta sijoituskohteesta välittömäs-
ti.

Vakuutusyhtiö voi sijoittaa poistet-
tavassa sijoituskohteessa olevat varat 
ja poistettavaan sijoituskohteeseen 
tarkoitetut maksut poistettavaa sijoitus-
kohdetta vastaavaan toiseen sijoitus-
kohteeseen tai vuosituottoiseen säästön 
osaan.

Lisäksi vakuutusyhtiö voi viranomais-
ten antamiin määräyksiin, sijoitusrahas-
tojen sääntöihin perustuen tai poikke-
uksellisessa markkinatilanteessa antaa 
erityisiä määräyksiä, jotka koskevat

• sijoituskohteen valintaa,
• rahasto-osuuksien lukumäärää tietys-

sä rahastossa,

• säästöjen enimmäismäärää sijoitus-
kohteittain,

• pienintä sijoitusta sijoituskohteeseen 
tai vuosituottoiseen vakuutussäästön 
osaan,

• siirtoja sijoituskohteesta toiseen tai 
siirtoja sijoitussidonnaisen sijoitus-
kohteen ja vuosituottoisen vakuutus-
säästön kesken, 

• sijoitusrahaston osto- ja myyntikurs-
sien laskemista tai 

• eri toimenpiteistä perittäviä maksuja.

Mikäli yllämainituissa määräyksissä 
tapahtuu muutoksia, vakuutusyhtiö 
ilmoittaa niistä vakuutuksenottajalle.

2. VAKUUTUSMAKSUT
2.1. Maksusuunnitelma 
Ensimmäinen vakuutusmaksu on mak-
settava kuukauden kuluessa hakemuk-
sen allekirjoittamisesta. 

Vakuutusyhtiö voi kulloinkin voimassa 
olevassa hinnastossa tai tuoteselos-
teessa määrätä maksuille vähimmäis- ja 
enimmäismäärän. Vakuutusyhtiöllä on 
lisäksi oikeus hyväksyä, hylätä tai kes-
keyttää vakuutukseen tehtävät maksut. 

2.2. Sijoitussuunnitelma 
Vakuutusmaksut sijoitetaan vakuu-
tuksenottajan kirjallisesti ilmoittaman 
jakosuhteen mukaan sijoituskohteisiin. 
Vakuutuksenottaja voi muuttaa sijoitus-
suunnitelmaa ilmoittamalla kirjallisesti 
muutoksesta vakuutusyhtiölle. 

Vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmak-
sut viivyttelemättä, ensimmäisen maksun 
viimeistään 10. pankkipäivänä ja myö-
hemmät vakuutusmaksut viimeistään 5. 
pankkipäivänä siitä, kun vakuutusmaksu 
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on saapunut vakuutusyhtiön vakuutus-
maksujen tilille. Vakuutusmaksun sijoit-
tamisessa käytetään merkintähintaa, jos 
sijoituskohteelle on vahvistettu erikseen 
merkintä- ja lunastushinta. 

Jos jonkin sijoituskohteen osalta 
vakuutusmaksun sijoittamista sijoitus-
kohteeseen ei voida toteuttaa viimeis-
tään edellä mainittuna päivänä vakuu-
tusyhtiöstä riippumattomasta syystä, 
vakuutusyhtiö voi 

• sijoittaa vakuutusmaksun vakuutuk-
senottajan ilmoittamaan muuhun 
sijoituskohteeseen, 

• sijoittaa vakuutusmaksun valitse-
maansa lyhyisiin korkosijoituksiin 
varansa sijoittavaan sijoitusrahastoon 
tai muuhun vastaavaan sijoituskoh-
teeseen, 

• sijoittaa vakuutusmaksun vuosituot-
toiseen säästön osaan tai 

• jättää vakuutusmaksun korottomal-
le tilille. Esteestä ja suoritetusta 
sijoituksesta ilmoitetaan ensi tilassa 
vakuutuksenottajalle. 

3. SÄÄSTÖ
3.1. Säästön muodostuminen
3.1.1. Yleistä
Kapitalisaatiosopimuksen säästö muo-
dostuu sijoitussidonnaisesta säästön 
osasta, vuosituottoisesta säästön 
osasta tai näiden yhdistelmästä. Säästöä 
kartuttavat vakuutukseen maksettavat 
vakuutusmaksut ja säästölle sijoituskoh-
teittain arvonmuutoksena muodostuva 
tai korkona maksettava tuotto. Säästöä 
vähentävät mahdollinen sijoituskohteen 
arvon aleneminen ja ehtojen tai hinnas-
ton mukaan säästöstä perittävät maksut.

Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varain-
hoitaja tai asiamies ei vastaa sijoitussi-
donnaiseen säästön osaan sijoitettujen 
vakuutusmaksujen tai säästön tuotosta 
tai arvon säilymisestä. Säästön tuotto 
tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On 
mahdollista, että sijoitussidonnaiseen 
säästön osaan ohjatuille varoille ei kerry 
tuottoa ja että sijoitetut varat voivat 
vähentyä tai ne voidaan kokonaan 
menettää.

Sijoitussidonnaisessa vaihtoehdossa 
ei ole pääomaturvaa ellei sitä ole erik-
seen sijoituskohteen esittelyssä mainittu.

Säästö lasketaan sijoituskohteen 
osuuksien tai sijoituskohdetta vastaavien 
yksiköiden lukumäärän ja niillä olevan 
arvon perusteella. Laskennassa käy-
tetään kohdissa 3.1.2.–3.1.3. kuvatulla 
tavalla osuutta tai yksikköä, jotka liittyvät 
sopimukseen laskennallisesti eikä 
sijoittajalla ole niihin omistus- tai muuta 
oikeutta.

Sijoitusrahastolle käytettävä osuus on 
valitun sijoitusrahaston osuus. Osuuden 
arvon määrää sijoitusrahastoa hallinnoi-
va rahastoyhtiö.

Rahastotyyppiselle sijoituskohteelle 
käytettävä osuus on rahastotyyppisen 
sijoituskohteen osuus. Osuuden arvon 
määrää sijoituskohteen varainhoitaja tai 
varainhoitoyhteisö.

Talletussidotulle sijoituskohteelle 
käytettävä yksikkö ja sen arvon kehitys 
lasketaan siten, että sijoituskohteen 
tuotto vastaa korkojaksoittain kolmen (3) 
kuukauden Euribor-korkoa.
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3.1.2. Sijoitussidonnainen säästön osa, 
osuuksien tai yksiköiden lukumäärä ja 
arvo
Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen 
osuuksia tai yksiköitä lisäävät sijoitus-
kohteeseen sijoitetut vakuutusmaksut ja 
mahdollisesti myönnettävät bonukset.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen 
osuuksia tai yksiköitä vähentävät vakuu-
tusyhtiön perimät hoito- ja ylläpitomak-
sut, takaisinostosta perittävät maksut, 
muut maksut ja nostot säästöstä.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen 
osuudet tai yksiköt muuttuvat siirret-
täessä säästöä sijoituskohteesta toiseen 
sijoituskohteeseen.

Rahastoyhtiön perimät palkkiot 
määräytyvät rahastoyhtiön hinnaston 
mukaan. Rahastoyhtiön perimät palkkiot 
otetaan huomioon rahasto-osuuden 
arvossa kunakin päivänä.

Varainhoitopalvelun palkkiot mää-
räytyvät varainhoitoesitteen mukaan. 
Varainhoitopalvelun hoitopalkkiot 
otetaan huomioon varainhoitopalvelut 
sijoituskohteen osuuden arvossa kuna-
kin päivänä.

Sijoitussidonnaisen sijoituskohteen 
mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkki-
ot vähentävät sijoituskohteen osuuksien 
tai yksiköiden lukumäärää.

Vakuutusyhtiö ei vastaa rahastoyhtiön 
tai varainhoitopalvelun perimien palkki-
oiden kehityksestä.

3.1.3. Vuosituottoinen säästön osa
Vuosituottoisen säästön osaa lisäävät 
sijoituskohteeseen sijoitetut vakuu-
tusmaksut ja vuosittain maksettava 
vuosikorko. Vuosituottoiselle säästön 
osalle voidaan maksaa vakuutusyhtiön 

hallituksen vuosittain päättämä lisäkor-
ko.

Vuosituottoisen säästön osaa vähen-
tävät vakuutusyhtiön perimät hoito- ja 
ylläpitomaksut, takaisinostosta perittävät 
maksut, muut maksut ja nostot säästös-
tä.

Vuosituottoisen säästön osa muuttuu 
siirrettäessä säästöä sijoituskohteesta 
toiseen sijoituskohteeseen. Vuosituot-
toisen säästön osan laskentatapa on 
määritelty laskuperusteissa.

3.1.4. Vakuutussäästön arvo säästöä 
maksettaessa
Vakuutuksen takaisinostossa maksetaan 
takaisinostoarvo, joka on vakuutussäästö 
vähennettynä laskuperusteen ja hinnas-
ton mukaisilla maksuilla. Sopimuksen 
päättyessä takaisinostoon vuosituottoi-
selle säästön osalle hyvitetään vuosikor-
ko ja lisäkorko takaisinostoon saakka.

Sopimuksen päättyessä maksetaan 
vakuutuksen päättymispäivän mukai-
nen vakuutussäästö. Vuosituottoiselle 
säästön osalle hyvitetään vuosikorko ja 
lisäkorko erääntymispäivään saakka.

3.2. Säästön uudelleensijoitus
Vakuutuksenottajalla on oikeus uudel-
leensijoittaa sijoituskohteessa oleva 
säästö tai sen osa toiseen sijoituskoh-
teeseen.

Uudelleensijoitus toteutetaan viimeis-
tään 10. pankkipäivänä siitä kun ilmoitus 
on saapunut kirjallisesti vakuutusyhtiön 
pääkonttorille. Jos uudelleensijoitus 
yhtä sijoituskohdetta kohti on yli 
kolmesataatuhatta euroa tai sijoitusra-
haston säännöissä on varattu osuuksien 
lunastamiselle edellä mainittua pidempi 
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aika, toteutetaan uudelleensijoitus 
viimeistään kuukauden kuluttua ilmoi-
tuksen saapumisesta. Toteutetusta 
uudelleensijoituksesta ilmoitetaan 
vakuutuksenottajalle.

4. SÄÄSTÖSUORITUKSET
4.1. Säästön erääntyminen
Sopimuksen päättyessä säästö mak-
setaan vakuutuksenottajalle tämän 
määräämälle pankkitilille.

4.2. Takaisinosto
Vakuuutuksenottaja voi takaisinostona 
nostaa säästön tai sen osan ennen 
vakuutusajan päättymistä ilmoittamalla 
nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

Maksettava takaisinostoarvo laske-
taan säästöstä huomioiden laskuperus-
teessa ja hinnastossa määrätyt maksut.

4.3. Suoritusten hakeminen
Vakuutusyhtiö voi ilmoittaa vakuutuk-
senottajalle sopimuksen päättymisestä. 
Säästösuorituksen maksamiseksi 
vakuutuksenottajan tulee toimittaa 
vakuutusyhtiölle kirjallinen hakemus tai 
ilmoitus säästösuorituksen maksamiseksi 
tarpeellisine tietoineen.

Vakuutuksenottaja vastaa aiheutuvista 
kustannuksista.

Suoritusta on haettava vuoden ku-
luessa siitä, kun vakuutus on päättynyt.

4.4. Suoritusten maksaminen
Vakuutusyhtiö maksaa päättyvän 
vakuutuksen säästön tai takaisinoston 
viimeistään kuukauden kuluttua siitä, 
kun suoritusta on haettu ja vakuutusyh-
tiö on saanut tarvittavat selvitykset.

Viivästyneelle suoritukselle makse-
taan viivästyskorkoa korkolain mukaan.

5. VAKUUTUKSESTA PERITTÄVÄT 
HOITO- JA TOIMENPIDEMAKSUT
Vakuutussäästöstä peritään kuukausit-
tain hinnaston mukaiset hoitomaksut. 
Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa 
ilmoittamalla muutoksesta kuukautta 
ennen muutoksen voimaantuloa.

Sijoitussuunnitelman muuttamisesta 
tai vakuutussäästön uudelleensijoitta-
misesta peritään hinnaston mukainen 
maksu.

Vakuutusyhtiö toimittaa vuosittain 
maksutta tiliotteen. Ylimääräisistä tiliot-
teista tai muista selvityksistä peritään 
hinnaston mukainen maksu.

Säästön takaisinoston yhteydessä 
peritään hinnaston mukaiset maksut.
Muista toimenpiteistä peritään hinnas-
ton mukaiset maksut.

Sijoituskohteen kulut eivät ole osa 
vakuutussopimusta eikä vakuutusyhtiö 
vastaa niiden muuttumattomuudesta. 
Ne on ilmoitettu avaintietoesitteessä ja 
huomioitu tarjouslaskelmassa valvonta-
viranomaisen antamien määräysten ja 
ohjeiden mukaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa 
kaikkia ehtoihin, hinnastoon ja lasku-
perusteisiin sisältyviä euromääriä tai 
euromääräisiä rajoja.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus veloittaa 
vakuutuksesta maksettavakseen tulevat 
maksut ja verot, jos lainsäädännön 
tai viranomaisen määräyksen vuoksi 
vakuutukseen tai sen sijoituskohteisiin 
kohdistuu suoraan tai välillisesti veroja 
tai muita viranomaisen määräämiä 
maksuja.



Jos vakuutusyhtiölle lainsäädännössä 
tai muissa säädöksissä määriteltyjen 
toimintapääoman ja valvontarajan suhde 
on alle 125 % tai vakuutusyhtiön vuosi-
tuottoisen vakuutussäästön takaisinos-
tojen ja vuosituottoisesta säästön osasta 
sijoitussidonnaiseen osaan siirrettyjen 
säästöjen summa viimeisen kolmen 
(3) kalenterikuukauden aikana ylittää 
kolme (3) prosenttia yhtiön vuosituottoi-
sesta vastuuvelasta tarkasteluhetkellä, 
peritään vuosituottoisesta säästön 
osasta takaisinostettavasta määrästä 
tai vuosituottoisesta säästön osasta 
sijoitussidonnaiseen osaan siirrettävästä 
määrästä markkina-arvovähennyksenä 
määrä, joka vastaa takaisinosto- tai 
siirtohetkeen mennessä hyvitettyjä lisä-
korkoja, kuitenkin enintään seuraavassa 
taulukossa esitetty prosenttimäärä. 
Muulloin markkina-arvovähennys on 
nolla. Yhtiön hallitus voi päättää olla 
perimättä markkina-arvovähennystä.

Finanssivalvonta
PL 103
00101 Helsinki
Puh. 010 83 151
www.finanssivalvonta.fi

Sp-Henkivakuutus Oy
Y-tunnus 2082534-1
Käyntiosoite ja kotipaikka:
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
Puh. 010 572 1001
(arkisin klo 9.00–16.30) 
Faksi: 010 572 1005
info@sphenki.fi
www.sphenki.fi

Sopimuksen

kesto

säästöt alle

50 000 €

50 000 €

ylittävät säästöt

alle 3 vuotta 6 % 9 %

3-7 vuotta 7 % 9 %

8-10 vuotta 8 % 9 %

yli 10 vuotta 9 % 9 %

Markkina-arvovähennys

6. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
JA VALVONTAVIRANOMAINEN
Sp-Henkivakuutus on saanut toimiluvan 
Suomessa ja soveltaa toiminnassaan 
Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yh-
tiön sopimuskieliä ovat suomi ja ruotsi. 
Yhtiön valvontaviranomainen on:
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www.omasp.fi


