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SIJOITUSRAHASTO POHJOLA SININEN KORKO
Pohjola Sininen Korko sijoittaa varansa euromääräisiin Euroopan Unionin valtioiden, 
euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien julkisyhteisöjen liikkeeseen 
laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin, kuten val-
tion velkasitoumuksiin ja kuntatodistuksiin. 

Rahaston vertailuindeksi on 100 % JP Morgan EMU Bond Index 1-5 years.

Rahasto on aloittanut toimintansa 8.11.1995. Rahaston voimassa olevat säännöt 
on vahvistettu 25.11.2004. Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto 
(UCITS).

Rahastoa hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy (Rahastoyhtiö).

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. 
Rahaston perusvaluutta on euro.

Sijoitusrahaston omaisuudenhoitajana toimii OKO Varainhoito Oy. Rahaston salkun-
hoitajana toimii Juhani Lehtonen.

SIJOITTAJAKOHDERYHMÄ
Pohjola Sininen Korko soveltuu sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan 
matalariskisiin euromääräisiin Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kun-
tien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeeseen
laskemiin tai takaamiin obligaatioihin, rahamarkkinainstrumentteihin, debentuu 
reihin ja muihin korollisiin arvopapereihin ammattimaisesti hoidetun rahaston tur-
vin. 

Pohjola Sininen Korko sopii erinomaisesti yritysten ja yhteisöjen kassavaroille, 
kuten myös yksityishenkilöille määräaikaistalletusten vaihtoehdoksi. Rahaston 
arvopapereihin kohdistuu markkinavaihteluja ja sen vuoksi se sopii sijoittajalle, jolla 
on jonkin verran rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Suositeltava sijoitushorisontti 
on yli 12 kuukautta. 

RAHASTON RISKIPROFIILI
Pohjola Sininen Korko soveltuu sijoittajalle, joka tavoittelee pankkitalletusta 
korkeampaa tuottoa osakemarkkinoihin verrattuna huomattavasti pienemmällä 
riskillä. Rahaston arvoon vaikuttavat kaikkien korkosijoitusten tavoin markki-
nakorkojen muutokset. Markkinakorkojen noustessa rahaston sijoituskohteiden 
arvon voidaan olettaa laskevan. Rahasto voi sijoittaa myös erilaisiin korkojohdan-
naisinstrumentteihin sekä rahaston toimintaa tehostaakseen että suojautuakseen 
korkoriskiltä.

Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja saattaa menettää osan sijoittamis-
taan varoista. 

Rahaston modifi oitu duraatio johdannaispositio mukaan lukien on enimmillään 5 
vuotta.

Rahaston arvon laskennassa huomioidut kulut eivät sisällä merkintä- ja lunastus-
palkkioita.

Viikoittain päivitetyt tiedot ovat saatavissa internetistä osoitteesta www.pohjola.fi /
rahastot.

Rahaston volatiliteetti (p.a. 31.12.2005) edeltävältä 12 kuukaudelta on 1,41 %.

Rahaston TER-luku (Total Expense Ratio) on 0,50 % edeltävältä 12 kuukaudelta 
(31.12.2005).

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ JA LUNASTUS
Rahasto-osuuksia merkitään maksamalla merkintämaksu sijoitusrahaston tilille. 
Rahasto-osuus on lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Merkintä tai lunastus-
toimeksiannon voi antaa puhelimitse tai telefaksilla. Rahasto-osuuksien merkintä 
toteutetaan sille pankkipäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon, kun rahat 
ovat sijoitusrahaston tilillä ennen klo 13.00. Mikäli merkintämaksu kirjautuu sijoi-
tusrahaston tilille klo 13.00 tai sen jälkeen, toteutetaan merkintä seuraavalle pank-
kipäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Lunastushinta on toimeksi-
antopäivänä laskettava osuuden arvo, mikäli lunastustoimeksianto on jätetty 
Rahastoyhtiölle ennen klo 13.00. Klo 13.00 jälkeen jätetyt toimeksiannot toteute-
taan seuraavan pankkipäivän osuuden arvolla. Merkinnän edellytyksenä on, että 
Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suoritta-
jasta ja tämän henkilöllisyydestä.

Rahasto-osuudet
Rahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia (B), joille ei jaeta tuottoa vaan kaikki tuo-
tot sijoitetaan rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

Palkkiot ja kulut
Rahastoyhtiö perii osuudenomistajalta merkintäpalkkiona 0,00 % ja lunastuspalk-
kiona 20 euroa. 

Sijoitusrahaston hallinnoinnista ja säilytysyhteisön palkkioista aiheutuvat kulut 
katetaan hallinnointi- ja säilytysyhteisöpalkkioilla. Hallinnointipalkkion suuruus 
on 0,45 % rahaston arvosta, säilytysyhteisöpalkkion suuruus on 0,04270 %. Hal-
linnointi- ja säilytysyhteisöpalkkio vähennetään pankkipäivittäin rahasto-osuuden 
arvosta (palkkioprosentti vuodessa/365). Palkkio sisältyy rahasto-osuuden arvoon 
ja tuottoprosenttiin, eikä sitä veloiteta sijoittajalta erikseen. 

Asiakkaan kokonaisasiakkuus huomioonottaen palkkioiden määristä voidaan neu-
votella.

TER-luku (Total Expense Ratio) ja sijoitussalkun kiertonopeus ovat saatavissa inter-
netistä www.pohjola.fi /rahastot kyseisen rahaston perustiedoista.

Merkintätilit
OKO 500001-2153373
Nooa Säästöpankki 440521-27280 
Nordea 200118-183215 
Sampo 800012-70647341

RAHASTON TUOTON KEHITYS
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RAHASTOSIJOITTAMISEN VEROTUS 

Suomen verolainsäädännön mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä. 
Ne eivät maksa tulo- eivätkä varallisuusveroa. 

Rahastoista saatavaa tuottoa verotetaan pääomatuloverotuksen mukaisesti. Yleis-
hyödyllisille yhteisöille rahasto-osuuksien omistus, tuotto-osuudet ja luovutus-
voitot ovat verovapaita. Muiden yhteisöjen osalta noudatetaan niitä koskevia vero-
säännöksiä. 

Miten rahastosijoituksia verotetaan 
Yksityishenkilöiden ja kuolienpesien tulot eritellään ansiotuloiksi ja pääomatuloiksi. 
Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkkatulo, eläketulo ja osa yrittäjä- ja maataloustu-
losta. Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti eli tulojen lisääntyessä veroprosentti 
nousee. Pääomatuloja ovat esimerkiksi osakkeiden ja sijoitusrahastojen myyntivoi-
tot, sijoitusrahastojen tuotto-osuudet, vuokratulot sekä osa yritys- ja maataloustu-
losta. Pääomatuloja verotetaan kiinteällä 28 prosentin verokannalla, tulojen mää-
rästä riippumatta. 

Rahastosijoittaja ja pääomatulovero 
Sijoittajalle sijoitusrahaston maksama tuotto-osuus ja rahasto-osuuden lunastuk-
sen yhteydessä mahdollisesti saatava myynti- eli luovutusvoitto ovat pääomatuloa, 
josta sijoittaja joutuu maksamaan 28 prosentin veron omistusajasta riippumatta. 
Tuotto-osuutta maksetaan vain sijoitusrahastojen tuotto-osuuksille. Kasvuosuuk-
sille ei jaeta vuotuista tuotto-osuutta, vaan tuotto lisätään pääomaan. Sijoittajan 
kasvuosuuksista saama tuotto tulee verotettavaksi vasta myynnin yhteydessä 
mahdollisesti saatavana myynti- eli luovutusvoittona. 

Sijoitusrahastojen tuotto-osuudet 
Sijoitusrahaston jakamasta tuotto-osuudesta rahastoyhtiö toimittaa luonnollisilta 
henkilöiltä ja kotimaisilta kuolinpesiltä 28 prosentin ennakonpidätyksen. Tuotto-
osuuksia ei näin ollen ilmoiteta veroilmoituksessa, sillä tuotto-osuudet ja niistä 
pidätetyn ennakkoveron verottaja ottaa huomioon viran puolesta. 

Sijoitusrahastojen luovutusvoitot ja – tappiot
Rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä saatu mahdollinen myynti- eli luovutus-
voitto lasketaan vähentämällä lunastushinnasta rahasto-osuudesta aikanaan mak-
settu merkintähinta. Jos rahasto-osuudet lunastetaan hankintahintaa alhaisem-
paan hintaan, syntyy myynti- eli luovutustappiota. Rahasto-osuuden lunastuksen 
yhteydessä mahdollisesti syntyneet luovutustappiot voi vähentää verovuoden ja 
sitä seuraavien kolmen vuoden aikana syntyneistä myyntivoitoista. Lisäksi sijoit-
taja voi vähentää verotuksessa osuuden hankinta- ja myyntikulut eli perityt mer-
kintä- ja lunastuspalkkiot.

Vaihtoehtoisesti sijoittaja voi tehdä luovutusvoiton verotuksessa laskennallisen 
vähennyksen, jota kutsutaan hankintameno-olettamaksi. Hankintamenona voidaan 
vähentää 20 prosenttia, jos osuudet on omistettu alle 10 vuotta ja 40 prosenttia, jos 
osuudet on omistettu vähintään 10 vuotta. 

Jos verovuonna yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1.000 euroa, luovu-
tusvoitot ovat verovapaita. Jos yhteenlasketut hankintahinnat verovuonna ovat 
enintään 1.000 euroa, luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia, tämä koskee 
asiakkaan kaikkia ko. vuoden luovutusvoittoja, ei pelkästään rahastomyynneistä 
tulleita. Jos luovutushinnat tai hankintahinnat ylittävät 1.000 euroa ko. vuonna, 
verotetaan koko määrää normaalisti. 

Varallisuusvero 
Varallisuusverotus on kumottu 1.1.2006 lähtien. Vuoden 2006 alusta lähtien 
rahasto-omistukset eivät enää ole yksityishenkilölle veronalaista varallisuutta. 

Verottajalle tehtävät ilmoitukset 
Rahastoyhtiö ilmoittaa verohallinnolle vuosittain tammikuun loppuun mennessä 
edelliseltä  kalenterivuodelta maksamansa tuotto-osuudet ja sijoitusrahasto-
osuuksien lunastukset, näiden lunastettujen osuuksien hankintahinnat ja han-
kinta-ajankohdat, mahdolliset lunastuksesta ja merkinnästä aiheutuneet kulut 
sekä osuudenomistajan rahasto-osuuksien määrän. 

Sijoittajan on tarkistettava verottajalta saamansa esitäytetty veroilmoitus ja ilmoi-
tettava siinä havaitsemansa virheellisyydet ja puutteet. Sijoittajan tulee ilmoittaa 
esitäytetyssä veroilmoituksessa saamansa luovutusvoitot ja -tappiot. Lisäksi 
sijoittajan on säilytettävä sijoituksiin liittyvät tositteet, vaikka niitä ei enää liitetä 
veroilmoitukseen.

MUUT TIEDOT

Rahasto-osuuksien arvon julkistaminen
Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-
osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se Helsingin Pörssi Oy:lle, joka toimit-
taa arvot eri tiedotusvälineille. Rahasto-osuuden arvon kehitystä voi seurata mm. 
rahastotietoja julkaisevista talous- ja päivälehdistä sekä rahastoyhtiön ja Suomen 
Sijoitusrahastoyhdistyksen kotisivuilta.

Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa ulkopuo-
lisia hallinnointi- ja neuvontapalveluita, kuten esimerkiksi salkunhoito-, kirjanpito-, 
tietotekniikka-, merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamispalveluita. 

Rahastoyhtiöllä on oikeus tallettaa toimintaansa liittyvät asiakaspuhelut. Rahasto-
yhtiö ylläpitää arvonlaskennan virheistä osuudenomistajille pyydettäessä näytet-
tävää rahastokohtaista listaa.

Rahaston markkinointia hoitaa OP-Rahastoyhtiö Oy. Rahaston markkinointiasiamie-
hinä toimivat Pohjolan konttoriverkosto sekä OP-ryhmän osuuspankit.

Rahaston säilytysyhteisönä toimii OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj.

Rahaston tilintarkastajat 
Rahaston tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana 
Timo Nummi, Raimo Saarikivi, Jyri Heikkinen (osuudenomistajien valitsema). Vara-
tilintarkastajat: Mikko Haavisto, Lotta Mäkelä (osuudenomistajien valitsema), Anssi 
Niilekselä.

Valvova viranomainen
Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Rahoitustarkastus, osoite: Snellmanin-
katu 6, PL 159, 00101 Helsinki. Puhelin: (09) 183 51, faksi (09) 183 5328, 
sähköposti rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi .

Etämyyntiä koskevat lisätiedot 
Nämä tiedot on annettu kuluttajasuojalain (38/1978) 6 a luvun mukaisesti. Rahas-
toon liittyvät tiedot ja palvelu annetaan Suomessa suomen ja ruotsin kielellä.

Rahastoyhtiön yhteystiedot
OP-Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava yhtiö,
Y-tunnus 0743962-2 
Teollisuuskatu 1 b, PL 308, 00101 Helsinki.
Puhelin 010 558 130, faksi 010 252 4523, sähköposti rahastot@pohjola.fi .

Peruuttamisoikeus
Osuudenomistajalla tai osuudenomistajaksi aikovalla ei lain mukaan ole oikeutta 
peruuttaa rahastotoimeksiantoja.

Oikeussuojakeinot
Mikäli Rahastoyhtiön ja osuudenomistajan välille syntyy rahastosijoitukseen 
perustuvia erimielisyyksiä, jotka eivät ratkea neuvotteluilla, voi osuudenomistaja 
saattaa asian Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja: Arvopaperilauta-
kunta, Museokatu 8 A 7, 00100 Helsinki www.arvopaperiltk.net.

Rahastosijoituksesta aiheutuvat riidat voidaan käsitellä myös sen Suomessa sijait-
sevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä osuudenomistajalla 
on asuinpaikka. Mikäli osuudenomistajalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitel-
lään riidat Helsingin käräjäoikeudessa.

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

Sijoitusrahaston rahastoesitteet, säännöt, vuosikertomus sekä puolivuosi- ja
neljännesvuosikatsaukset ovat saatavissa maksutta Internetistä www.pohjola.fi /
rahastot, rahastoyhtiöstä sekä merkintäpaikoista.



SÄÄNNÖT
SIJOITUSRAHASTO POHJOLA SININEN KORKO    

Säännöt voimassa 31.3.2006 alkaen

1 §  Sijoitusrahasto
Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Pohjola Sininen Korko 
(jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Placeringsfond Pohjola Blå 
Ränta ja englanniksi Mutual Fund Pohjola Blue Fixed Income. 

2 §  Rahastoyhtiö
Rahaston hallinnosta vastaa OP-Rahastoyhtiö Oy (jäljempä-
nä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään 
Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asiois-
sa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä 
oikeuksia. 

3 §  Asiamiehen käyttö 
Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväk-
si. Rahastoesitteissä (rahastoesitteessä ja yksinkertaistetus-
sa rahastoesitteessä) on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö 
kulloinkin käyttää asiamiestä.

4 §  Säilytysyhteisö
Rahaston säilytysyhteisö on OKO Osuuspankkien Keskuspankki 
Oyj. 

5 § Rahaston varojen sijoittaminen
Rahasto on keskipitkän koron rahasto, joka sijoittaa varan-
sa euromääräisiin matalariskisiin korkoinstrumentteihin. 
Rahasto sijoittaa pääasiassa euromääräisiin Euroopan Unionin 
valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, 
joihin liittyy matala riski. Rahaston modifioitu duraatio joh-
dannaispositio mukaan lukien on enimmillään 5 vuotta. 
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä 
aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla 
varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella 
tavalla. Kulloinkin käytössä oleva Rahastoyhtiön hallituk-
sen päättämä vertailuindeksi julkaistaan voimassa olevissa 
rahastoesitteissä.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa:

1. Euromääräisiin Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen 
kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkis-
yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin obligaatioihin, 
rahamarkkinainstrumentteihin, debentuureihin ja muihin 
korollisiin arvopapereihin, jotka ovat julkisen kaupankäynnin 
kohteena arvopaperipörssin pörssilistalla tai joilla käydään 
kauppaa muilla säännellyillä, säännöllisesti toimivilla, tun-
nustetuilla ja yleisölle avoimilla markkinapaikoilla.   

2. Vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, 
joiden kohde-etuutena voi olla kohdassa 1  tarkoitettu kor-
koinstrumentti ja rahamarkkinaväline, talletus luottolaitok-
sessa, johdannaissopimus tai rahoitusindeksi. Vakioimattoman 
johdannaissopimuksen vastapuolena voi olla luottolaitos,  
jonka kotipaikka on Euroopan Talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa.   
Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheu-
tuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 
% Rahaston varoista, jos vastapuoli on 3 kohdassa tarkoitettu 
luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 %  Rahaston varoista. 

Kohdissa 1-2 tarkoitetut arvopaperit, rahamarkkinavälineet 
sekä vakioidut johdannaissopimukset ovat julkisen kau-
pankäynnin kohteena arvopaperipörssin pörssilistalla tai 
niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti 
toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapai-
kalla Euroopassa. Rahastoyhtiö ylläpitää listaa käytetyistä 
markkinapaikoista.

3. Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on 
vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erään-
tyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja 
luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa. Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20 
% saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin.

4. Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on si-
touduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi 
sijoitusrahastolain 69 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tulla markkinapaikalla, yhden vuoden kuluessa niiden liik-
keeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella 
todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua 
umpeen.

Sen estämättä, mitä edellä säädetään, Rahastoyhtiö saa si-
joittaa enintään yhden neljäsosan Rahaston varoista saman 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jos  liikkeeseenlaskija 
on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suojaamiseksi asetetun 
julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos, jolla on kotipaikka 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja  niiden liik-
keeseenlaskusta saadut varat on lain mukaan sijoitettava pää-

oman sekä korkojen suorittamisen turvaavalla tavalla edellyt-
täen, että sanotut varat voidaan etuoikeudella käyttää tähän 
tarkoitukseen, jos liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan 
maksuvelvoitteestaan. Sellaisia sijoituksia edellä mainittuihin 
saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jotka ylittävät 
yhden kahdeskymmenesosan Rahaston varoista, saa yhteen-
sä olla enintään neljä viidesosaa Rahaston varoista.

5. Muihin kuin edellä kohdissa 1 – 4 tarkoitettuihin arvopa-
pereihin ja rahamarkkinavälineisiin enintään 10 % Rahaston 
varoista. 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman liikkee-
seenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, mutta 
kuitenkin yhteensä enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan 
arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yhteisön 
vastaanottamiin talletuksiin, tai sellaisiin vakioimattomiin 
johdannaissopimuksiin, joista Rahastolle aiheutuu kyseiseen 
yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. 

Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopaperei-
hin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 % Rahaston 
varoista saa olla enintään 40 % Rahaston varoista. Tätä rajoi-
tusta ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin vakioimattomiin 
johdannaissopimuksiin sijoittamiseen, joissa vastapuolena 
on edellä 3 kohdassa tarkoitettu luottolaitos. 

Edellä mainitusta riippumatta Rahaston varoista enintään 35 
% voidaan sijoittaa euromääräisiin saman Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin 
korkoa tuottaviin arvopapereihin. Mikäli varoja sijoitetaan 
enemmän kuin  35 % saman liikkeeseenlaskijan korkoa tuot-
taviin arvopapereihin, arvopapereiden tulee kuitenkin olla 
peräisin vähintään kuudesta (6) eri liikkeeseenlaskusta eikä 
yhden liikkeeseenlaskun osuus saa olla yli 30 % Rahaston 
varoista.

Sijoitusrahaston arvopaperisijoitukset voidaan suojata 
täysimääräisesti. Rahaston arvopapereiden, rahamarkkina-
välineiden ja johdannaissopimusten yhteenlaskettua riskiä 
seurataan päivittäin vakuusvaateen sekä kokonaisposition 
duraation avulla. Sijoitusrahaston modifioitu duraatio joh-
dannaispositio mukaanlukien on enimmillään viisi vuotta. 
Johdannaissopimusten, lainaus- ja takaisinostosopimus-
ten vakuudeksi voidaan asettaa enintään 25 % Rahaston 
arvosta.

Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi Rahaston va-
roihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä 
voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia edellyttäen, 
että ne selvitetään laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä 
tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Jos selvitys ta-
pahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla laissa 
tarkoitettu arvopaperinvälittäjä ja sopimusehtojen tulee olla 
markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. Lainaksi 
annettujen arvopaperien markkina-arvo ei saa ylittää 25 % 
Rahaston arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden arvosta. 
Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa 
ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi 
vaadittaessa takaisin. 

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat, jot-
ka voivat olla talletuksissa ja myös sijoituspalveluyrityksen 
takaisinmaksettavissa varoissa.

6 §  Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet
Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-
osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahasto-
osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus 
muodostuu (1/10000) yhtä suuresta murto-osasta. Rahasto-
osuudet ovat kasvuosuuksia

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallin-
nointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. 
Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan 
merkintäedellytyksenä olevat minimimerkintämäärät ja ne 
ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä. 

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhtees-
sa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon 
rahasto-osuussarjojen suhteelliset arvot.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden mer-
kinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä 
rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan mini-
mimerkintämäärän, rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan 
pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, 
jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohet-
kellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana 
lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä 

rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken 
mukaisen minimimerkintämäärän, on Rahastoyhtiöllä oikeus 
muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu 
huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka 
minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa. 

Rahastoyhtiö antaa osuudenomistajan pyynnöstä osuus-
todistuksen. Osuustodistus voi koskea useita osuuksia tai 
niiden murto-osia ja voidaan antaa vain nimetylle osuuden-
omistajalle. 

Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajalta kulloin-
kin voimassaolevissa rahastoesitteissä ilmoitettu käsittelyku-
lu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. 

7 §  Rahasto-osuuksien merkintä,   
 lunastus ja vaihto 
Rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi ja lunastetaan 
OP-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja muissa Rahastoyhtiön hallituksen 
päättämissä merkintäpaikoissa pankkipäivinä. Tiedot rahas-
to-osuuksien arvosta (merkintä- ja lunastushinnoista) ovat 
yleisön saatavilla Rahastoyhtiössä jokaisena pankkipäivänä 
klo 9.00-16.00. 

Mikäli Rahastossa on eri osuussarjoja, merkitsijän tulee 
merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä rahasto-osuussar-
jan osuuksia merkitään. Osuudenomistajaa sitova ilmoitus 
merkinnästä tapahtuu maksamalla merkintämaksu kyseis-
tä rahastoa ja rahastosarjaa koskevalle pankkitilille. Jos 
merkintäsumma on Rahaston pankkitilillä ennen klo 13.00, 
rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan samalle päivälle vah-
vistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Mikäli merkintäsumma 
on Rahaston pankkitilillä vasta klo 13.00 tai sen jälkeen, toteu-
tetaan merkintä seuraavalle pankkipäivälle vahvistettavaan 
rahasto-osuuden arvoon. Merkinnän edellytyksenä on, että 
Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot 
merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. 

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai mer-
kintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole toimitettu 
asianmukaisia ja riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi. 
Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä sum-
malla osuuksia kerralla on vähintään ostettava tai myytävä. 
Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan Rahastoyhtiössä 
jakamalla merkintämaksu osuuden arvolla maksun saapu-
misarvopäivänä. 

Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan osuuden (6§:ssä 
mainitun) kymmenestuhannesosan tarkkuudella ja jakojään-
nös lisätään rahastopääomaan. Vahvistuksena merkinnästä 
sijoittaja saa postitse ostolaskelman ja edellä 6 §:ssä mainituin 
edellytyksin osuustodistuksen, joka toimitetaan sijoittajan 
nimeämään säilytykseen. 

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyhtiöltä 
rahasto-osuuden lunastamista ja Rahastoyhtiöllä on vastaa-
vasti velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus. Mikäli ra-
hasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on osuustodistus 
luovutettava lunastuspyynnön yhteydessä Rahastoyhtiölle. 

Mikäli Rahastoyhtiön ei lunastusta varten tarvitse myydä 
Rahastosta arvopapereita, lunastushinta on toimeksiantopäi-
vän osuuden lunastuskululla vähennetty arvo, jos lunastus-
toimeksianto on saapunut Rahastoyhtiöön ennen kello 13.00. 
Tämän jälkeen saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan 
vastaavasti seuraavan pankkipäivän osuuden lunastuskululla 
vähennetyllä arvolla. Lunastamisen tulee tapahtua välittömäs-
ti Rahaston varoista. 

Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä arvopa-
pereita Rahastosta, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta 
viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, 
kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Lunastaminen tulee 
tällöin toteuttaa heti, kun varat arvopapereiden myynnistä on 
saatu. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy lunastuksen 
toteuttamispäivän arvon mukaan. Lunastushinta makse-
taan tällöin toteuttamispäivää seuraavana pankkipäivänä. 
Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. 
Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää 
edellä mainittu määräaika arvopaperien myymiselle.

Jos rahasto-osuudenomistaja vaihtaa rahasto-osuuksia 
Rahastoyhtiön hallinnoiman toisen samanaikaisesti mer-
kittävissä olevan, samoja merkintä- ja lunastuskäytäntöjä 
noudattavan, rahaston rahasto-osuuksiin, katsotaan
lunastus- ja merkintäpäiväksi se pankkipäivä, jona vaihtotoi-
meksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä 
viimeistään kello 13.00. Edellytyksenä tälle on lisäksi se, että 
Rahastossa, josta vaihto toiseen rahastoon tehdään, on vaih-
toon tarvittavat käteisvarat. Muissa tapauksissa vaihto toiseen 



Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon toteutetaan ajallises-
tikin kuten normaali omistetun rahaston rahasto-osuuksien 
lunastus ja toisen rahaston rahasto-osuuksien merkintä.

8 §  Rahasto-osuuksia koskevien   
 toimeksiantojen palkkiot
Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä kustan-
nuksina enintään yksi (1) prosenttia merkintäsummasta ja 
lunastuksesta kustannuksina enintään yksi (1) prosenttia 
rahasto-osuuden arvosta.

Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä-, lunastus- ja vaih-
topalkkion määristä sekä omistusoikeuden rekisteröintimak-
susta. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa 
olevissa rahastoesitteissä.

9 §  Rahaston arvon laskeminen 
Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista 
Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.

Rahastoon kuuluvat arvopaperit ja vakioidut johdannais-
sopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on 
viimeinen kaupankäyntikurssi kello 14.00. Arvopapereiden 
lainaussopimukset arvostetaan kohde-etuutena olevien ar-
vopaperien markkina-arvoon.

Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käyte-
tään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli 
se on osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen 
kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai 
ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyn-
tinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä 
kaupankäyntikurssia.

Jos arvopapereille ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, 
ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määräämien objek-
tiivisten periaatteiden mukaan.

Ne rahaston korolliset instrumentit, joille on saatavissa julki-
sesta hinnanseurantajärjestelmästä reaaliaikainen markkina-
hintanoteeraus, arvostetaan klo 14.00 Suomen aikaa julkisen 
hinnanseurantajärjestelmän välityksellä saatavien ostonotee-
rausten mukaan. Mikäli korkoinstrumentille ei voida määritellä 
arvoa edellä mainitulla tavalla, sijoituskohde arvostetaan siten, 
että hankintahetkellä toteutunut tuottoero viitelainana käytet-
tävään maturiteetiltaan vastaavaan korolliseen instrumenttiin 
katsotaan pääsääntöisesti vakioksi. Viitelainana käytetään klo 
14.00 Suomen aikaa julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä 
saatavista swap-korkonoteerauksista interpoloiden muodos-
tettua tuottokäyrää. Mikäli instrumentin markkina-arvoa 
ei voida määrätä edellä kuvatulla tavalla, käytetään muuta 
objektiivisin perustein määriteltävissä olevaa arvoa. 

Korkoa tuottaviin arvopapereihin ja sijoituskohteisiin lisätään 
niille kertynyt korko.

Tilisaataviin pankeilta lisätään niille arvonlaskentapäivään 
mennessä kertynyt korko.

Vakioimattomat johdannaissopimukset arvostetaan sopi-
muksen vastapuolen toimittamaan markkinahintaan tai 
parhaaseen markkinoilta saatavaan informaatioon perustuen 
teoreettiseen arvoonsa.

Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan 
euroiksi, pääsääntöisesti kello 14.00 julkisen hinnanseuran-
tajärjestelmän ilmoittamien kansainvälisten valuuttapankkien 
viimeisten valuuttanoteerausten keskihintoihin.

10 §  Rahasto-osuuden arvon laskeminen
Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellai-
sena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa 
avoinna. Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Rahastoyhtiöstä, 
kaikista merkintäpaikoista ja Internetistä.  

Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeessä 
olevien rahasto-osuuksien määrällä, kuitenkin siten, että mah-
dollisten eri rahasto-osuussarjojen arvossa otetaan huomioon 
hallinnointipalkkiot.

11 §  Rahaston tuotonjako
Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuot-
toa, vaan voittovarat sijoitetaan Rahaston sijoitusstrategian 
mukaisesti edelleen.

12 §  Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi
Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 §  Rahasto-osuuden omistajien kokous
Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä 
vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä 
huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, 
kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 

jos tilintarkastajat taikka rahasto-osuuden omistajat, joilla on 
yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista 
liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Rahasto-osuuden omistajien kokouksen kutsuu koolle 
Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuuden omistajien 
kokoukseen on toimitettava rahasto-osuuden omistajille 
aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen 
kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä 
Helsingin kaupungissa ilmestyvässä valtakunnallisessa 
sanomalehdessä.

Muut tiedonannot rahasto-osuuden omistajille toimitetaan 
samoin kuin ilmoitukset rahaston sääntöjen muutoksista 
(15 §).

Rahasto-osuuden omistajan on, saadakseen osallistua ko-
koukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle kokouskutsussa 
mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna päivänä, 
joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. 
Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-
osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen 
kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on 
Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä sel-
vityksen. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien ko-
koukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen 
päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Varsinaisen rahasto-osuuden omistajien kokouksen avaa 
Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai Rahastoyhtiön 
hallituksen nimeämä muu henkilö.

Varsinaisessa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa on:

1  valittava kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokouk- 
 selle pöytäkirjanpitäjän
2  laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo
3  valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4  todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5  esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouk- 
 sessa käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätök- 
 set ja toimintakertomukset
6  valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti  
 Rahaston rahasto-osuudenomistajien edustaja sekä  
 varamies Rahastoyhtiön hallitukseen. 
7  valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti  
 Rahaston rahasto-osuudenomistajien edustaja sekä
 varamies Rahastoyhtiön tilintarkastajaksi.
8  käsiteltävä muut mahdolliset asiat. 

Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa ra-
hasto-osuuden omistajien kokouksessa yhden äänen. Myös 
rahasto-osuuden murto-osat tuottavat äänioikeuden omis-
tettujen murto-osien suhteessa. Rahasto-osuuden omistajien 
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, äänten men-
nessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa 
tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan, 
ratkaistaan vaali arvalla.

14 §  Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus 
 ja vuosikertomus
Rahaston rahastoesite, yksinkertaistettu rahastoesite, puo-
livuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikerto-
mukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin.

Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kulu-
essa katsauskauden päättymisestä lukien sekä Rahaston ja 
Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä lukien. Edellä mainitut asiakirjat sekä 
rahastoesitteet toimitetaan pyynnöstä veloituksetta rahasto-
osuudenomistajalle.

15 §  Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hal-
litus. Sääntöjen muutoksille on haettava Rahoitustarkastuksen 
vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan 
kuukauden kuluttua siitä, kun Rahoitustarkastus on vahvis-
tanut muutoksen ja muutos on saatettu osuudenomistajien 
tietoon, ellei Rahoitustarkastus toisin määrää.  Muutosten 
katsotaan tulevan osuudenomistajien tietoon viidentenä 
päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi 
tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa 
sanomalehdessä Suomessa tai lähetetty osuudenomistajan 
suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä 
käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia 
osuudenomistajia.

16 §  Merkintöjen ja lunastusten   
 keskeyttäminen 
Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai 
muusta erityisen painavasta syystä Rahoitustarkastuksen 
luvalla keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät. 

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuksien lunas-
tukset, jos markkinapaikka, jota voidaan Rahaston sijoitus-
politiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, on 
muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kau-
pankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaaliin 
tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi. 

17 §  Tietojen luovuttaminen
Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia 
koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti.

18 §  Rahaston varoista maksettavat   
 korvaukset
Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointi-
palkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enin-
tään 0,5 prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. 
Palkkion määrä lasketaan päivittäin (enintään 0,5%/365)   ja 
suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. 
Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän 
arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion 
tarkan määrän. 

Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytysyhtei-
sön muista lakiin perustuvista tehtävistä Rahasto maksaa 
Säilytysyhteisölle kuukausittain palkkion, joka perustuu 
Säilytysyhteisön ja Rahastoyhtiön väliseen säilytyssopimuk-
seen. Palkkio on enintään 0,1 prosenttia vuodessa laskettuna 
Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (enin-
tään 0,1%/365)   ja suoritetaan Säilytysyhteisölle kalenteri-
kuukausittain jälkikäteen. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa 
palkkion tarkan määrän. Säilytyspalkkio on vähennetty 
rahasto-osuuden päivän arvossa. 

Tarkemmat tiedot edellä tarkoitetuista palkkioista ovat kulloin-
kin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

19 §  Sovellettava laki 
Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen 
lakia. 


