
 
 

 
1 § Sijoitusrahasto 
 
Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Skan-
dinavia, ruotsiksi Placeringsfond LokalTapiola Skandinavien 
ja englanniksi Mutual Fund LocalTapiola Scandinavia (jäl-
jempänä Rahasto).  
  
5 § Rahaston varojen sijoittaminen 
 
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa 
sellaisten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instru-
mentteihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännel-
lyllä markkinalla Pohjoismaissa poisluettuna Suomi tai 
joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Pohjoismaista. 
 
Rahaston varat hajautetaan sijoitusrahastolain ja näiden 
sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston tavoitteena on 
pitkällä aikavälillä saavuttaa mahdollisimman hyvä arvon-
nousu. 
 
Rahaston varoja voidaan sijoittaa: 
  
1) Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, jotka 
ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla 
arvopaperipörssin pörssilistalla tai niillä käydään kauppaa 
muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla 
ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. 
 
2) Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on 
sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin koh-
teeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta 
edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vaihdantajärjestelmässä 
edellyttäen, että kaupankäynti todennäköisesti alkaa vuo-
den sisällä. 
 
3) Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lain-
säädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytyk-
set täyttävien sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten 
osuuksiin.  
 
4) Muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin Suomes-
sa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa toimiluvan saaneiden erikoissijoitusrahastojen tai 
vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Rahaston varoja voidaan 

sijoittaa myös sellaisten vaihtoehtorahastojen osuuksiin, 
joiden hallinnosta ja salkunhoidosta vastaavat tahot ovat 
saaneet toimiluvan valtiossa, jonka valvova viranomainen 
kuuluu IOSCO:n (International Organisation of Securities 
Commissions) monenkeskisen yhteistyöpöytäkirjan piiriin 
tai että valvovan viranomaisen ja Finanssivalvonnan väli-
nen yhteistyö on muutoin riittävässä määrin varmistettu. 
Lisäksi edellytetään, että rahastot toimivat oman kansalli-
sen lainsäädännön mukaisesti tämän valtion tunnustetun 
valvontaviranomaisen valvonnan alaisena. Edellytyksenä 
on myös, että osuudenomistajien suoja ja varojen erillään-
pitoa, lainaksiottoa ja -antoa sekä arvopapereiden ja ra-
hamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvaa luovutusta 
koskeva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaati-
muksia, ja että toiminnasta julkistetaan puolivuotiskatsaus 
sekä vuosikertomus, joiden avulla sen varoista ja veloista 
sekä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio 
kertomuskaudelta.  
 
5) Vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, 
joiden kohde-etuutena voi olla arvopaperi, korko, raha-
markkinaväline, talletus luottolaitoksessa, johdannaisso-
pimus, jonka kohde-etuutena on tässä kohdassa mainittu 
rahoitusväline tai kohde-etuus, rahoitusindeksi, sijoitusra-
haston tai yhteissijoitusyrityksen osuus, valuuttakurssi tai 
valuutta.  
 
Vakioidut johdannaissopimukset ovat kaupankäynnin koh-
teena säännellyllä markkinalla arvopaperipörssin pörssilis-
talla tai niillä käydään kauppaa muualla säännellyllä, sään-
nöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella 
markkinapaikalla. 
 
Vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolena on 
oltava luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka 
on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai luot-
tolaitos, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan 
vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yh-
teisön lainsäädäntöä seuraavissa maissa: Australia, Japani, 
Kanada, Yhdysvallat tai Sveitsi.  
 
Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen 
tehokasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden 
epäsuotuisilta muutoksilta. Rahasto ei lisää johdannaisilla 
kokonaisriskiä yli tilanteen, jossa Rahaston kaikki varat on 
sijoitettu osakemarkkinoille.  
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Rahaston johdannaisten yhteenlaskettua riskiä seurataan 
päivittäin vakuusvaateen ja kokonaisposition delta-luvun 
avulla. 
 
6) Rahamarkkinavälineisiin, jotka ovat kaupankäynnin koh-
teena säännellyllä markkinalla arvopaperipörssin pörssilis-
talla tai niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, sään-
nöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella 
markkinapaikalla tai muihin kuin edellä mainittuihin raha-
markkinavälineisiin, edellyttäen, että niiden liikkeeseenlas-
kua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoittajien ja säästöjen 
suojaamiseksi annettu sääntely, ja edellyttäen, että niiden: 
 
a) liikkeeseenlaskijana tai takaajana on Euroopan talous-
alueeseen kuuluva valtio tai tällaisen valtion osavaltio, tai 
muu paikallinen julkisyhteisö taikka kansainvälinen jul-
kisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluva valtio, tai 
 
b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema 
arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa 1 tarkoi-
tetulla markkinapaikalla, tai  
 
c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö, jonka toiminnan 
vakautta valvotaan Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon 
sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia 
sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädän-
töä, tai 
 
d) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkeeseen 
laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin 
sovelletaan sijoittajansuojaa, joka vastaa edellä a, b tai c-
kohdassa säädettyä, ja liikkeeseenlaskijan oma pääoma on 
vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka laatii ja julkaisee 
tilinpäätöksensä neuvoston direktiivin 78/660/ETY mukai-
sesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai 
useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen laskema arvopaperi 
on kaupankäynnin kohteena sijoitusrahastolain 69 §:n 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, ja 
joka on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, 
joka on erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden 
rahoitukseen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksu-
valmiuslimiittiä.  
 
7) Talletuksiin luottolaitoksissa edellyttäen, että talletus on 
vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja 
erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kulues-
sa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueen 
kuuluvassa valtiossa tai Australiassa, Japanissa, Kanadassa, 
Yhdysvalloissa tai Sveitsissä.  

 
8) Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista voidaan 
tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia tehokkaan omai-
suudenhoidon edistämiseksi. Ne selvitetään arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai ulkomaisessa selvi-
tysyhteisössä. Selvitys voi tapahtua myös muualla edellyt-
täen, että sopimuksen vastapuolena on sijoituspalvelulais-
sa tarkoitettu sijoituspalveluyritys tai muu sijoituspalvelun 
tarjoaja ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavan-
omaiset ja yleisesti tunnetut. 
 
9) Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. 
 
10) Finanssivalvonnan luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Ra-
haston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahasto-
toimintaa varten luottoa määrän, joka yhdessä takaisinos-
tosopimusten kanssa vastaa enintään 10 % Rahaston va-
roista. 
 
6 § Sijoitusrajoitukset 
 
1) Muihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin kuin 
edellä 5 §:n 1, 2 ja 6 kohdissa tarkoitettuihin voidaan sijoit-
taa enintään 10 % Rahaston varoista. 
 
2) Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa 
edellä 5 §:n kohdissa 3 ja 4 mainituissa sijoitusrahastoissa, 
erikoissijoitusrahastoissa, yhteissijoitusyrityksissä ja vaih-
toehtorahastoissa jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä 
mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan 
toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteis-
sijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin.  
 
Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten 
sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoi-
tusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin, joiden 
vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 2 %. Tä-
män kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena 
olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta, yh-
teissijoitusyrityksestä tai vaihtoehtorahastosta voidaan 
periä tuottosidonnaisia palkkioita. 
 
Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön 
hallinnoimien rahastojen osuuksiin. Rahastoyhtiö perii 
hallinnointipalkkion myös näistä sijoituskohteista, mutta 
Rahastolta ei peritä näiden sijoituskohteiden osalta mer-
kintä- eikä lunastuspalkkioita. 
 
3) Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa 5 §:n 
kohdissa 3 ja 4 tarkoitettuihin toisten sijoitusrahastojen, 
erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihto-
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ehtorahastojen osuuksiin. 
 
4) Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa sa-
man liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkina-
välineisiin.  
 
5) Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopape-
reihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 % Ra-
haston varoista, saa olla yhteensä enintään 40 %. Tätä 
rajoitusta ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin vakioimat-
tomiin johdannaissopimuksiin, joissa vastapuolena on 
edellä 5 §:n 7 kohdassa tarkoitettu luottolaitos. 
 
 
6) Rahaston varoista enintään 20 % voidaan sijoittaa talle-
tuksiin samassa luottolaitoksessa. 
 
7) Rahaston varoista yhteensä enintään 20 % voidaan si-
joittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja raha-
markkinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin 
talletuksiin tai sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopi-
muksiin, joista Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön 
kohdistuva vastapuoliriski. 
 
8) Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta 
aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta 
ylittää 10 % Rahaston arvosta, jos vastapuoli on 5 §:n koh-
dassa 7 tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % 
Rahaston varoista. 
 
9) Johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimusten sekä 
luottojen vakuudeksi voidaan asettaa yhteensä enintään 
30 % Rahaston varoista.  
 
10) Lainaksiannettujen arvopaperien markkina-arvo ei saa 
ylittää 25 % Rahaston arvopaperi- ja rahamarkkinavälinesi-
joitusten arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, 
jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit 
voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin. 
 
 
 
9 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot 
 
Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä palkkiona 
enintään 1 % merkintäsummasta ja lunastuksesta palkkio-
na enintään 1 % lunastushinnasta.  
 
Rahaston osuudet on tarkoitettu pitkäaikaisiksi sijoituskoh-
teiksi. Tämän vuoksi Rahastoyhtiöllä on normaalin lunas-
tuspalkkion lisäksi oikeus periä 2 %:n suuruinen lunastus-
palkkio, jos osuudenomistaja lunastaa osuutensa alle kol-

men kuukauden kuluessa niiden merkinnästä. Tämä lyhyt-
aikaisen sijoituksen lunastuspalkkio hyvitetään kokonai-
suudessaan Rahastolle. 
 
Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä- ja lunastuspalkki-
on määristä sekä omistusoikeuden siirron rekisteröinti-
maksusta. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin 
voimassa olevassa rahastoesitteessä.  
 
10 § Rahaston arvon ja rahasto-osuuden arvon laskemi-
nen 
 
 
Rahaston arvo lasketaan pankkipäivinä (arvostuspäivä) 
vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston 
arvo ilmoitetaan euroina.  
 
Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkees-
sä olevien rahasto-osuuksien määrällä. 
 
Rahasto-osuuden arvo on saatavissa merkintäpaikoista 
arvonlaskennan valmistuttua.  
 
Rahastoon kuuluvat arvopaperit ja vakioidut johdannais-
sopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on 
julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä vallitseva viralli-
nen päätöskurssi markkinapaikan sulkeutumisaikana. 
 
Rahamarkkinavälineet arvostetaan kunkin arvostuspäivän 
viimeiseen saatavilla olevaan ostonoteeraukseen. Raha-
markkinavälineet, joille ei ole saatavissa ostonoteerausta 
arvostetaan markkina-arvoon, joka on arvostuspäivänä 
noteerattu rahamarkkinavälineen jäljellä olevaa juoksuai-
kaa lähinnä vastaavan ajanjakson markkinakorko, johon 
lisätään arvopaperikohtainen riskilisä. Riskilisä määräytyy 
ostohetken mukaan ja sitä päivitetään markkinatilanteen 
mukaan tarvittaessa. 
 
Arvopapereiden lainaussopimukset arvostetaan kohde-
etuutena olevien arvopaperien markkina-arvoon. Korkoin-
strumentteihin lisätään kertynyt korko. 
 
Valuuttamääräiset sijoitukset muutetaan euroiksi käyttä-
mällä rahastoyhtiön hallituksen päättämän markkinapai-
kan arvostuspäivän referenssikurssia.  
 
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 
myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä 
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viimeistä kaupankäyntikurssia.  
 
Omistukset toisissa sijoitusrahastoissa tai muissa yhteissi-
joitusyrityksissä arvostetaan arvostuspäivän viimeiseen 
julkaistuun kurssiin. 
 
Arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja johdannaissopimuk-
set, joille ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, 
arvostetaan rahastoyhtiön hallituksen määräämien objek-
tiivisten periaatteiden mukaan.  
 
Mikäli rahasto-osuuksien arvoja ei voida luotettavasti mää-
rittää, voi Rahastoyhtiö väliaikaisesti keskeyttää rahasto-
osuuksien arvonlaskennan rahasto-osuudenomistajien 
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Tilanteita, jolloin arvon-
laskenta voidaan keskeyttää, ovat poikkeuksellisen epä-
vakaa tai ennalta arvaamaton markkinatilanne, poikkeuk-
selliset olosuhteet tai jokin muu painava syy. 
 
18 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset 
 
Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointi-
palkkiona enintään 1,6 % vuodessa laskettuna Rahaston 
arvosta. Palkkion määrä lasketaan pankkipäivittäin (palk-
kioprosentti vuodessa/kuluvan vuoden pankkipäivien lu-
kumäärä) Rahaston edellisen päivän arvosta ja suoritetaan 
Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallin-
nointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän ar-
vossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion 
tarkan määrän ja se ilmoitetaan kulloinkin voimassa ole-
vassa rahastoesitteessä.  
 
Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytysyhtei-
sön muista lakiin perustuvista tehtävistä Rahastoyhtiö 
maksaa Säilytysyhteisölle kuukausittain palkkion, joka pe-
rustuu Säilytysyhteisön ja Rahastoyhtiön väliseen säilytys-
sopimukseen. Säilytyspalkkio sisältyy Rahaston hallinnoin-
tipalkkioon.  
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