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Online escrow-talletus 

Tässä ohjeessa on esitelty Escrow-talletuksen tekeminen Helsingin seudun kauppakamarin Escrow-

palvelussa osoitteessa secure.escrow.fi. 

 

Käyttäjäksi rekisteröityminen 

Saat sähköpostiisi viestin lähettäjältä noreply@escrow.fi otsikolla Kutsu Escrow-palveluun / Invitation to 

Escrow service. Viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset asettamaan käyttäjätunnuksellesi salasanan. 

Käyttäjätunnuksesi on sähköpostiosoitteesi. Mikäli viesti ei tule perille, tarkistathan myös roskapostikansiosi. 

 

Salasanan tulee olla vähintään 10 merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää vähintään yksi pieni kirjain, iso kirjain, 

numero ja erikoismerkki. Salasana on muodollisesti oikea, kun sekä rivi Uusi salasana että Vahvista 

salasana muuttuvat vihreiksi. 

 

Asetettuasi salasanan napsauta Tallenna-painiketta. Muita asetuksia ei tarvitse muuttaa (Ilmoitukset, 

Kansiot, Lisäasetukset). 

 

 
  

http://www.helsinki.chamber.fi/
https://secure.escrow.fi/


   ASIAKASOHJE: Online escrow-talletus 

 

   15.6.2020 

 

    

 

Sivu 2 / 5 
 

© Helsingin seudun kauppakamari | Kalevankatu 12, 00100 Helsinki | puh. 09 228 601 | www.helsinki.chamber.fi 

Tallennettuasi salasanan siirryt alla olevan kuvan mukaiselle sivulle. Sivulla ei tarvitse tehdä muutoksia, voit 

siirtyä eteenpäin napsauttamalla vasemman yläkulman Kauppakamari-logoa. 

 

 
 

Talletuksen tekeminen 

Napsautettuasi vasemman yläkulman Kauppakamari-logoa, siirryt talletustilan valintanäkymään. Valitse 

talletustila napsauttamalla talletustilan logoa tai nimeä. 
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Voit lisätä talletustiedoston kohdassa Pudota tiedosto tai napsauta tästä lisätäksesi. Napsauta tiedoston 

valinnan jälkeen Lähetä-painiketta. Kirjoita viestiin talletukseen liittyvät Escrow-sopimuksen mukaiset 

yksilöintitiedot (ks. Talletuksen yksilöinti). Huomaathan, että viestejä ei voi tallennuksen jälkeen muokata. 
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Kirjautuminen 

Kirjautumisosoite on https://secure.escrow.fi/ 

Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi 

Salasana on asettamasi salasana 

 

Mikäli unohdat salasanasi, voit asettaa uuden salasanan syöttämällä kirjautumisosoitteessa ensin 

käyttäjätunnuksesi ja napsauttamalla sitten Aseta/Vaihda salasana -linkkiä. 
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Talletuksen yksilöinti 

Jokaisen talletuksen yhteydessä talletus tulee yksilöidä. Tallettajan tulee lähettää Escrow-agentille kirjallinen 

ilmoitus, josta ilmenevät ainakin 

 

• sopimuksen osapuolet, 

• sopimuksen solmimispäivä, 

• säilytettäväksi luovuttamispäivä ja 

• säilytettäväksi luovutettavan materiaalin yksilöinti. 

 

Ilmoituksen vastaanotto-osoite on escrow@helsinki.chamber.fi. 

 

Yhteystiedot 

Escrow-asioissa sinua auttavat 

 

Kati Mattinen 

09 2286 0313 

kati.mattinen@helsinki.chamber.fi 

 

Reetta Riihimäki 

09 2286 0229 

reetta.riihimaki@helsinki.chamber.fi 

 

Marko Silen 

09 2286 0233 

marko.silen@helsinki.chamber.fi 

 

Miira Kolehmainen 

050 354 1571 

miira.kolehmainen@helsinki.chamber.fi 
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