
 

Rahastojen asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen puhe-

linpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu.  

Rahastoja hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Erottajankatu 1–3, 00130 Helsinki. 

 

  

Seligson & Co Rahastoyhtiön  

hallinnoimien LähiTapiola-rahastojen 

Rahastoesite 
12.11.2021 

Rahastoesite koostuu tästä esitteestä ja sen liitteenä olevista rahastojen 

avaintietoesitteistä. 

 

Avaintietoesitteiden sisältöä voidaan päivittää erillään esitteestä, jolloin 

niiden päiväys saattaa poiketa tämän esitteen päiväyksestä. 
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Rahastoesitteen sisältö ja rakenne 

Tämä Rahastoesite sisältää lakisääteiset tiedot Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimista LähiTapiola-rahastoista (sijoitusra-

hastot, joiden nimi alkaa sanalla LähiTapiola), rahastoyhtiöstä, rahastojen säilytysyhteisöstä sekä rahastoasioinnista. Rahas-

toesite koostuu tästä esitteestä, rahastojen säännöistä sekä rahastojen avaintietoesitteistä. Avaintietoesitteiden sisältöä voidaan 

päivittää erillään esitteestä, jolloin niiden päiväys saattaa poiketa tämän esitteen päiväyksestä.   

 

Rahastojen salkunhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy.  

 

Rahastosijoittaminen käytännössä 

Sivuilla 3–7 on yhteenveto niistä käytännön asioista, joita liittyy rahastosijoittamiseen. Näitä ovat muun muassa rahastomerkin-

töjen ja lunastusten teko, niihin liittyvät aikarajat sekä sijoittamisessa huomioonotettavat riskit. 

 

Rahastojen säännöt 

Sijoitusrahastojen toimintaa ohjaavat rahastojen säännöt, jotka koostuvat rahastoille yhteisistä säännnöistä sekä vain tiettyä 

rahastoa koskevista rahastokohtaisista säännöistä. Kaikille rahastoille yhteisiä asioita ovat mm. rahastomerkintöihin ja lunastuk-

siin liittyvät yleiset ehdot ja menettelytavat, rahastojen sijoituskohteet ja -rajoitukset, sijoitusten arvostamista koskevat periaat-

teet, rahastojen tuotonmaksun ehdot sekä osuudenomistajien kokousta koskevat tiedot. 

 

Rahastojen yhteiset säännöt ovat sivuilla 14–21 ja rahastokohtaiset säännöt kunkin rahaston yhteydessä. 

 

Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö 

Tässä esitteessä mainittujen LähiTapiola-rahastojen hallinnoinnista vastaa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj (”Rahastoyhtiö”). 

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n ja rahastojen säilytysyhteisön tiedot on esitetty sivulla 8. 

 

Rahastojen esittelyt 

Sijoitusrahastojen esittely käsittää rahastokohtaiset yleistiedot ja rahastokohtaiset säännöt. Rahastojen avaintietoesitteet ovat 

saatavilla erillisinä julkaisuina.  
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Sijoittajakohderyhmä ja merkinnän edellytykset  

Seligson & Co:n hallinnoimat rahastot on tarkoitettu kaikille sijoittajille, jotka löytävät valikoimasta tarpeitaan vastaavan rahas-

ton. 

 

Yksittäisen rahastomerkinnän vähimmäissumma on 30 euroa (pois lukien LähiTapiola Osake 100 ja LähiTapiola Korko 100: katso 

näiden rahastojen rahastoesittelyt). Merkinnät maksetaan käyttämällä salkkukohtaista merkintäviitettä. Rahastoyhtiö voi olla 

vahvistamatta merkintää esimerkiksi silloin, jos merkintäviitettä ei ole käytetty tai jos ei ole voitu tunnistaa merkitsijää tai muuten 

saatu riittäviä tietoja merkitsijästä. 

 

Sijoittajan tulee kuitenkin tarkasti miettiä oma riskiprofiilinsa ja tutustua sekä sijoittamisen yleisiin riskeihin (s. 6–7) sekä kunkin 

rahaston avaintietoesitteessä kuvattuihin merkittävimpiin rahastokohtaisiin riskeihin. Avaintietoesitteessä esitetty riski-tuotto-

profiili perustuu rahaston historialliseen arvonvaihteluun ja riskiluokka voi vaihdella. Historialliset tiedot eivät ole tae tulevasta. 

Siksi kunkin rahaston riskiprofiilin ymmärtäminen ja sen pohtiminen oman riskihalukkuuden näkökulmasta on keskeinen osa 

sijoitussuunnittelua.  

 

Huom! Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Rahasto-osuuksia lunastettassa voi 

saada takaisin vähemmän kun on alun perin sijoittanut. 
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Rahastoasiointi 

Miten asiakkaaksi? 

Rahastojen asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja si-

joittamisen puhelinpalvelu sekä LähiTapiolan verkkopalvelu osoitteessa lahitapiola.fi. Asiakassuhteen alussa asiakas tunniste-

taan ja selvitetään lakisääteiset henkilö- tai yhteisötiedot.  

 

Viitenumero mukaan tilisiirtoihin 

Kullakin asiakkaalla on salkkukohtainen viitenumero, jota tulee käyttää aina merkintämaksua maksettaessa. Viitenumero anne-

taan toimeksiannon yhteydessä. Viitenumero löytyy LähiTapiolan verkkopalvelusta. Sen voi myös pyytää LähiTapiolan asiakas-

palvelusta. 

 

LähiTapiolan verkkopalvelu 

LähiTapiolan verkkopalvelussa voi tehdä merkintöjä, lunastuksia ja vaihtoja sekä seurata sijoituksien arvonkehitystä. Verkko-

palvelussa voi myös tulostaa raportteja esimerkiksi verottajaa varten.  

 

 

  

Tätä esitettä eikä siinä olevia tietoja ei ole tarkoituttu Yhdysvaltain kansalaisille tai muutoin Yhdysvalloissa verovelvollisille. Seligson & Ra-

hastoyhtin hallinnoimia sijoitusrahastoja ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä vuoden 1933 aropaperilain (Securities Act of 1933) mukai-

sesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvaltojen kansalaisille, Yhdysvalloissa verovelvollisille tai Yhdysvalloissa rekisteröidyille yhteisöille 

tai niiden lukuun. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:tä ei ole rekisteröity vuoden 1940 sijoituspalveluyrityslain (Investemt Company Act of 

1940) mukaisesti Yhdysvalloissa. 

 

Seligson & Co Rahastoyhtiö ei vastaanota rahasto-osuusmerkintöjä Euroopan unionin ulkopuolisilta henkilöiltä tai yhteisöiltä, joiden koti-, 

rekisteröinti- tai verotusmaan määräysten katsotaan vaikeuttavan Rahastoyhtiön tiedonsaantia tai rahastoasioinnin normaalia kulkua tai 

vaativan sellaista raportointia rahastoista, niiden sijoituskohteista, rahasto-osuuksista tai niiden omistajista, jotka eivät kuulu Rahastoyhtiön 

Suomen lakien mukaisiin velvoitteisiin ja Rahastoyhtiötä suoraan sääntelevien EU-direktiivien mukaisiin velvoitteisiin. Myöskään rahasto-

osuuksien siirtoja ei rekisteröidä henkilöille tai yhteisöille, joilta ei vastaanoteta rahastomerkintöjä. 
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Merkinnät ja lunastukset 

Rahastomerkinnät 

Rahastomerkintä tarkoittaa rahasto-osuuksien ostamista. Merkintä tehdään antamalla merkintätoimeksianto LähiTapiolan verk-

kopalvelussa lahitapiola.fi tai asiakaspalvelussa ja merkintäsumma maksetaan rahaston pankkitilille salkkukohtaista viitenume-

roa käyttäen (mekintä vahvistetaan maksun ja salkkukohtaisen viitenumeron perusteella). 

 

Rahasto-osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä. Osaa rahastoista (LähiTapiola Korko 100, LähiTapiola Osake 100 ja 

kaikkien rahastojen tuotto-osuudet) voi merkitä vain ottamalla yhteyttä LähiTapiola-ryhmän asiakaspalveluun numerossa (09) 

453 8500. 

 

Rahastoissa on sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Merkitsijä voi valita kumpia haluaa, mutta yksityishenkilöille kasvuosuudet 

ovat lähes aina verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto. Merkintä katsotaan aina kasvuosuusmerkinnäksi, mikäli sijoittaja ei 

erikseen muuta ilmoita. Alle 30 000 euron merkinnät katsotaan aina kasvuosuuksien merkinnäksi. Tuotto-osuuksia voi merkitä 

ilmoittamalla siitä LähiTapiola-ryhmän asiakaspalveluun. 

 

Merkinnän edellytyksenä on, että merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla rahaston lukuun. 

 

Rahastoissa voi olla myös eri osuussarjoja, joilla on erilliset merkintäehdot ja palkkiorakenne. 

 

Lunastukset 

Rahasto-osuuksia voi myydä eli lunastaa pääsääntöisesti kaikkina suomalaisina pankkipäivinä. Rahasto-osuuksia lunastetaan 

antamalla lunastustoimeksianto. Lunastustoimeksiannon voi antaa jokaisena pankkipäivänä LähiTapiolan verkkopalvelussa 

osoitteessa lahitapiola.fi tai LähiTapiolan asiakaspalvelussa. 

 

Lunastuksesta saatavat varat (vähennettynä mahdollisilla palkkioilla) maksetaan asiakkaan rahastoasiointia varten ilmoittamalle 

pankkitilille eli vastatilille.  

 

Merkintä- ja lunastuspäivien määräytyminen 

Merkintäpäivä 

Jos merkintämaksu on vastaanotettu 

viimeistään kl 15:00, on merkintäpäivä 

sama pankkipäivä kuin maksupäivä 

LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat, LähiTapiola Korko 100, LähiTapiola Yritys-

korko ESG, LähiTapiola Hyvinvointi ESG ja LähiTapiola Osake 100 

 

Lunastuspäivä  

Jos lunastustoimeksianto on vastaan-

otettu viimeistään kl 15:00, on lunas-

tuspäivä sama kuin lunastustoimeksi-

annon vastaanottamispäivä 

LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat, LähiTapiola Korko 100, LähiTapiola Yritys-

korko ESG, LähiTapiola Hyvinvointi ESG ja LähiTapiola Osake 100 

 

Huom! Tarkka kuvaus merkintöjen ja lunastusten ehdoista sekä poikkeustilanteista, joissa merkinnät ja lunastukset voidaan keskeyttää, löytyy 

rahastojen yhteisten sääntöjen pykälistä 8 ja 10. 
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Merkintäpäivä on se päivä, jonka rahasto-osuuden arvolla asiakkaalle merkitään rahasto-osuuksia. Lunastuspäivä on se päivä, 

jonka rahasto-osuuden arvolla suoritetaan vastaanotettu lunastustoimeksianto (mikäli lunastusta varten ei tarvitse myydä ra-

hastosta arvopapereita). Lunastuksesta saatujen varojen maksu asiakkaan vastatilille tapahtuu yleensä lunastuspäivää seuraa-

vana päivänä. 

 

Maksu tarkoittaa taulukossa sitä, että merkintämaksu on vastaanotettu Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla Rahaston lukuun ja 

toimeksianto sitä, että asiakkaan antama lunastustoimeksianto on vastaanotettu. 

 

Huomioithan, että rahan liikkuminen pankkien välillä saattaa vaikuttaa siihen, milloin raha kirjautuu rahaston tilille.  

 

Rahastoyhtiö voi jättää merkinnän tai lunastuksen toteuttamatta, mikäli asiakasta ei ole pystytty tunnistamaan lain vaatimalla 

tavalla. Lunastus- ja vaihtopyyntö voidaan peruuttaa vain rahastoyhtiön suostumuksella. 

 

Arvopäivän määräytyminen vaihtojen yhteydessä 

Vaihdettaessa Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien LähiTapiola-rahastojen rahasto-osuuksia muiden Seligson & Co Ra-

hastoyhtiön hallinnoimien LähiTapiola-rahastojen rahasto-osuuksiin, merkintä ja lunastus toteutetaan saman päivän arvoon.  

 

Edellytyksenä on, että lunastettavassa rahastossa on vaihtoon tarvittavat käteisvarat. Toteutuspäivä määräytyy aina kyseisen 

vaihtotapahtuman sisältämien rahastojen toteuttamisen aikataulurajat huomioiden.  
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Sijoittamisen riskeistä 

 

Seuraavassa on käsitelty lyhyesti yleisimpiä sijoittamisen riskejä sekä sijoitusrahastojen vakuuspolitiikka. 

 

Osakemarkkinan riskit 

Osakemarkkinoille sijoittavaan rahastoon liittyy aina riski sijoituksen arvon heilahteluista, jotka voivat olla suuria. Osakemarkki-

noiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Negatiiviset arvonvaihtelut korostuvat lyhyillä muutamien vuosien aikaväleillä, 

mutta ne ovat mahdollisia pitkälläkin aikavälillä. 

 

Korkomarkkinan riskit 

Korkomarkkinoille sijoittavaan rahastoon liittyy aina korkoriski ja luottoriski. Korkoriski tarkoittaa yleisen korkotason muutosten 

vaikutusta rahaston korkosijoitusten arvoon ja siten myös rahaston arvoon. Korkojen noustessa rahaston korkosijoitusten arvo 

laskee ja päinvastoin. Luottoriski tarkoittaa sitä, että rahaston sisältämien lainainstrumenttien takaisinmaksua tai korkoja ei suo-

riteta täysimääräisinä tai ajallaan.  

 

Luottoriskilisällä tarkoitetaan sitä korkoeroa, jonka korkosijoituksen liikkeeseenlaskija joutuu maksamaan markkinoiden tul-

kitsemaan riskittömään korkoon verrattuna. Luottoriskilisien noustessa rahaston arvo laskee ja päinvastoin. Luottoriski voi to-

teutua myös, jos liikkeeseenlaskija, takaaja tai muu osapuoli ei selviydy velvoitteistaan esimerkiksi konkurssin tai maksukyvyt-

tömyyden vuoksi. 

 

Näkemysriski 

Lisäksi rahastoihin vaikuttaa riski salkunhoitajan sijoitusnäkemyksen epäonnistumisesta. Tämä ns. aktiiviriski syntyy aktiivisen 

salkunhoidon tuloksena, kun rahaston arvo voi poiketa voimakkaastikin osake- tai korkomarkkinan yleisestä kehityksestä. 

 

Valuuttakurssiriski 

Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski, joka vaikuttaa rahaston lopulliseen euromääräiseen tuottoon.  

 

Likviditeettiriski ja arvipaperimarkkinoiden toimivuuteen liittyvät riskit 

Rahaston likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston omistamia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi nor-

maalissa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Likviditeettiriski on korkea silloin, kun kyseisellä arvopaperilla käydään vain 

vähän kauppaa. Arvopaperin osto tai myynti huonossa likviditeettitilanteessa voi vaikuttaa kauppahintaan voimakkaasti. Likvi-

diteettiriski voi toteutua myös siksi, että kaupankäynti arvopaperilla ei ole mahdollista markkinapaikan toimintakatkosten 

vuoksi. Likviditeettiriskin ja arvopaperimarkkinoiden toimivuuteen liittyvien riskien toteutuminen voi vaikuttaa rahaston arvon-

kehityksen lisäksi rahastosta tehtävien lunastusten aikatauluun. 

 

Vastapuoliriski 

Vastapuoliriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovit-

tujen ehtojen mukaisesti tai selviä velvoitteistaan. 

 
Selvitysriski 

Selvitysriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti, vaikka toinen 

osapuoli on täyttänyt omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriski on suurempi mannerten välisissä arvopaperi- ja valuuttatransak-

tioissa, sillä kauppojen selvitys voi tapahtua eri aikavyöhykkeillä. Kehittyvillä arvopaperimarkkinoilla selvitysriski on yleensä suu-

rempi kuin kehittyneillä markkinoilla. 

 
Poliittiset riskit 

Erityisesti kehittyviin maihin liittyy usein myös poliittisia riskejä, koska monissa kehittyvien markkinoiden maissa poliittinen jär-

jestelmä ja yhteiskunnalliset olot eivät ole täysin vakiintuneita. Toisaalta myös teollisuusmaiden talouspolitiikassa voi tapahtua 

äkillisiä muutoksia, esimerkiksi talouden ohjauskeinoihin, verotukseen tai valuuttaan liittyen. Poliittisten riskien toteutuminen 

voi vaikuttaa rahaston arvonkehityksen lisäksi rahastosta tehtävien lunastusten aikatauluun. 
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Operatiiviset riskit 

Operatiivisia riskejä voi aiheutua esimerkiksi ulkoisista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten 

prosessien puutteellisesta toiminnasta. Operatiivisiin riskeihin voidaan lukea myös mahdolliset henkilöstö- ja organisaatiomuu-

tokset. 

 

Force Majeure -riskit 

Force Majeure -riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia 

tekijöitä, jotka merkitsevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät tyypillisesti ole vastuussa. Force 

Majeure -riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnonkatastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force Majeure -riskien toteutumi-

nen saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mah-

dollisuuksiin käydä arvopaperikauppaa. 

 

Markkina-alueeseen tai toimialaan liittyvät riskit 

Rahaston varat voidaan sijoittaa tietyllä toimialalla tai maantieteellisellä alueella toimiviin yrityksiin, jolloin kyseisen toimialan 

tai alueen kehitys voi vaikuttaa merkittävästi rahaston arvoon. Tällaisen rahaston arvonkehitys voi poiketa huomattavasti arvo-

paperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. 

 

Tyyliriski 

Rahaston varat voidaan sijoittaa tietyn tyylisiin tai kokoisiin yhtiöihin, jolloin kyseisten yhtiöiden kehitys voi vaikuttaa merkittä-

västi rahaston arvoon. Tyylirahastoja voivat olla esimerkiksi osinko- tai kasvuyhtiöihin sijoittavat rahastot. Tällaisen rahaston 

arvonkehitys voi poiketa huomattavasti arvopaperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. 

 
Sijoitusrahastojen vakuuspolitiikka  

Rahastot antavat ja saavat vakuuksia johdannaiskaupankäynnin yhteydessä. Annetut ja saadut vakuudet ovat euromääräisiä 

käteisvakuuksia, ja vakuuden taso määräytyy yleisesti käytössä olevien laskentamenetelmien perusteella. Euromääräiselle kä-

teisvakuudelle ei synny arvonalentumistarvetta eikä saatuja käteisvakuuksia sijoiteta edelleen muihin rahamarkkinavälineisiin.  

 

 

 

Sijoittaja voi omalta osaltaan hallita rahastokohtaisia riskejä mm. hyvällä hajautuksella erilaisiin sijoituskohteisiin sekä pitkäjän-

teisellä omaan riskitasoon sopivalla sijoitussuunnitelmalla. Sijoittajan omasta riskienhallinnasta ja sijoitussuunnittelusta tarkem-

min Seligson & Co:n julkaisussa Rahastosijoittajan opas, joka löytyy internet-osoitteesta www.seligson.fi.  
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Rahastojen ja rahastoyhtiön hallinto  

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 

Yhtiön kotivaltio on Suomi ja se on perustettu 12.6.1997, sen osakepääoma on 1 681 879,26 euroa. Rahastoyhtiön kotipaikkana 

on Helsinki ja sen toimialana on harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa ja siihen olennaisesti liitty-

vää toimintaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa toimilupansa mukaisesti sijoituspalvelulaissa tarkoitettuja sijoituspalveluita, esimerkiksi 

omaisuudenhoitopalveluita. Rahastoyhtiö on LähiTapiola-ryhmän kokonaan omistama.  
 

Rahastoyhtiön toimitusjohtaja on Ari Kaaro ja sijainen Mari Rautanen. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Mikko Vasko (pj.), Samu 

Anttila ja Jarkko Niemi. 
 

Mikko Vasko on Fidium Law Partners Oy:n partneri ja Rahastoyhtiö käyttää aika ajoin Fidium Law Partners Oy:n lakiasiainpalve-

luja.  Samu Anttila on LähiTapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja. Jarkko Niemi vastaa Seligson & Co:n varainhoitopalveluista.  
 

Tilintarkastajat ovat KPMG Oy Ab, vast. tark. KHT Timo Nummi ja KHT Marcus Tötterman (varalla). Compliance-toiminnot on 

ulkoistettu Asianajotoimisto Trust Oy:lle. 

 

Rahastoyhtiön hallinnoimat LähiTapiola-rahastot ovat: LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat, LähiTapiola Korko 100, LähiTa-

piola Yrityskorko ESG, LähiTapiola Hyvinvointi ESG ja LähiTapiola Osake 100. Rahastot on rekisteröity Suomeen. 

 

Rahastoyhtiön hallinnoimat Seligson & Co -rahastot ovat: Phoebus, Phoenix, Russian Prosperity Fund Euro, Tropico LatAm, 

Suomi Indeksirahasto, OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF, Eurooppa Indeksirahasto, Aasia Indeksirahasto, 

Pohjois-Amerikka Indeksirahasto, Global Top 25 Brands, Global Top 25 Pharmaceuticals, Kehittyvät markkinat, Euro-obligaatio, 

Euro Corporate Bond, Rahamarkkinarahasto ja Pharos. Rahastot on rekisteröity Suomeen. 

 

Henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan voimassa olevaa lakia sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Palkitsemisella ei ole 

vaikutusta rahastojen riskiprofiiliin. Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaiset palkat ja palkkiot maksaa rahastoyhtiö, ei 

sijoitusrahasto. Lisätietoja yhtiöstä kysyttäessä. 

 

Säilytysyhteisö 

Rahastojen säilytysyhteisö on OP Säilytys Oy (y-tunnus 2771050-4), osoite: Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, postiosoite:  

PL 308, 00013 OP, kotipaikka Helsinki. 
 

Säilytysyhteisön tehtäviin kuuluu rahaston varojen säilyttäminen ja rahastojen toiminnan valvonta Sijoitusrahastolaissa määri-

tellyllä tavalla. Säilytysyhteisö toimii säilytysyhteisön tehtävää hoitaessaan riippumattomana rahastoista ja Rahastoyhtiöstä. Si-

joitusrahaston varat säilytetään erillään muiden sijoitusrahastojen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön varoista. Säilytysyhteisö voi 

ulkoistaa varojen säilyttämisen ja siinä tapauksessa sen tulee valita luotettava alisäilyttäjä. Lisäksi säilytysyhteisö huolehtii esim. 

rahastojen ulkomaisten osinkojen lähdeverojen takaisinhausta siinä määrin kuin se on Suomen solmimien verosopimusten puit-

teissa mahdollista. Lähdeverojen takaisinhakemisesta aiheutuvat kustannukset voidaan vähentää saaduista lähdeveropalautuk-

sista. Lisätietoja säilytysyhteisöstä ja sen käyttämistä alisäilyttäjistä on pyynnöstä saatavilla rahastoyhtiöstä. 

 

Valvonta 

Seligson & Co -yhtiöiden ja rahastojen toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi).  

 

Rahastojen tilinpäätökset ja puolivuotiskatsaukset 

LähiTapiola –nimisten rahastojen vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat maksutta saatavilla LähiTapiolan verkkopal-

velusta www.lahitapiola.fi tai asiakaspalvelusta. Kaikkien Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen tilinpäätökset 

ja puolivuotiskatsaukset julkaistaan osoitteessa www.seligson.fi (esitteet ja katsaukset) ja ne ovat tilattavissa rahastoyhtiöstä. 

 

 

  

http://www.lahitapiola.fi/
http://www.seligson.fi/
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Pakotelistat 

Rahastoyhtiössä seurataan mm. seuraavia pakotelistoja: YK ja EU, OFAC, kansallinen jäädytyslista. 

 

Arvonlaskennan virheet  

Rahastoyhtiö ylläpitää arvonlaskennassa tapahtuneista virheistä luetteloa, joka on nähtävissä yhtiön konttorissa. Finanssival-

vonnan tulkinnan ja Rahastoyhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti rahastojen arvonlaskentoihin sovelletaan seuraavia ns. 

olennaisen virheen rajoja: 

 

Luokka Olennaisen virheen 

raja 

Rahasto 

Luokka I ≥ 0,5 % LähiTapiola Hyvinvointi ESG, LähiTapiola Osake 100 

Luokka II ≥ 0,3 % - 

Luokka III ≥ 0,2 % LähiTapiola Korko 100, LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat  

Luokka IV ≥ 0,1 % LähiTapiola Yrityskorko ESG 

 

 

Rahastojen luokittelu vuotuisen volatiliteetin mukaan arvonlaskennan olennaista virhettä määriteltäessä: 

 

I luokka: rahastot, joiden volatiliteetti on ≥ 10 % 

II luokka: rahastot, joiden volatiliteetti on ≥ 5 % ja < 10 % 

III luokka: rahastot, joiden volatiliteetti on ≥ 2 % ja < 5 % 

IV luokka: rahastot, joiden volatiliteetti on ≤ 2 % 

 

Olennaisena arvonlaskennan virheenä voidaan pitää ainakin sellaista virhettä, joka on suuruudeltaan: 

 

≥ 0,5 % rahaston arvosta luokkaan I kuuluvissa rahastoissa 

≥ 0,3 % rahaston arvosta luokkaan II kuuluvissa rahastoissa 

≥ 0,2 % rahaston arvosta luokkaan III kuuluvissa rahastoissa 

≥ 0,1 % rahaston arvosta luokkaan IV kuuluvissa rahastoissa 
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Rahastot ja markkinat 

 

Rahastojen sijoitustavat 

LähiTapiola-rahastoissa noudatettavat sijoitustavat 

 

 

 

Kestävyysluokittelut:  

SFDR Artikla 8: Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä 

ominaisuuksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa 

otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuot-

teeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koske-

via EU:n kriteerejä. 

 
Muut rahastot: Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudel-

lisiatoimintoja koskevia EU:n kriteerejä 
 

Termit: 

Oman rahastokumppanin ESG –luokittelu: LähiTapiolan rahastokumppanit luokitellaan sen perusteella, miten he panosta-

vat kestävään sijoittamiseen, huomioivat sijoituspäätöksissä kestävyysvaikutukset ja raportoivat näistä. 

Sijoituskohde- tai kumppanitapaamiset: LähiTapiola Varainhoito hankkii tietoa sijoituskohteiden kestävyysriskeistä, -mah-

dollisuuksista ja –toiminnasta sekä pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteiden toimintaan ja raportointiin. 

Yhteydenotot yrityksiin ja yhteistyöhankkeet: LähiTapiola Varainhoito osallistuu kestävän sijoittamisen yhteistyöhankkei-

siin kansainvälisten sijoittajien ja intressitahojen kanssa silloin, kun hankkeen aihe liittyy läheisesti LähiTapiola Varainhoidon 

sijoituskohteisiin tai merkittävästi sijoitusympäristöön, kuten ilmastonmuutokseen. 

Yhtiökokoukset ja äänestäminen: Yhtiökokouksessa pörssiyhtiön osakkeenomistajat päättävät ja äänestävät yrityksen hallin-

nollisista asioista. LähiTapiola Varainhoito osallistuu yhtiökokouksiin rahastoyhtiön valtuuttamina ja pidämme siten huolta 

osuudenomistajien eduista. 

Suppeat poissulkemiset: Suppealla poissulkemisella LähiTapiola Varainhoito varmistaa, ettei sijoiteta yrityksiin, jotka ovat 

rikkoneet kansainvälisiä normeja tai valmistavat kiistanalaisia aseita. 

Laajat poissulkemiset: Laajalla poissulkemisella LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitajat ottavat huomioon monia vastuulli-

suustekijöitä oman numeerisen ja laadullisen yritysanalyysin perusteella. Rahastokohtaiset poissulut löytyvät kunkin rahaston 

esitteestä. 

 

Tietoja kestävyydestä 

LähiTapiola Varainhoito huomioi kestävyystekijät ja -riskit sijoitustoiminnassaan kullekin omaisuusluokalle parhaiten sopivaksi 

katsomallaan tavalla ja kunkin omaisuusluokan ja sijoitusmallin erityispiirteet huomioiden. Tärkeimmät kestävän ja vastuullisen 
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sijoittamisen toteuttamistavat ovat kestävyystekijöiden huomioiminen sijoituspäätöksissä, aktiivinen omistajuus ja sijoituskoh-

teiden toimintaan vaikuttaminen sekä poissulkeminen. Alla olevassa taulukossa on kerrottu kussakin rahastossa sovellettavat 

toteutustavat.  

 

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteu-

tumisella saattaisi olla merkittävä kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi sään ääri-

ilmiöiden aiheuttamat fyysiset riskit tai lainsäädännön muutoksista aiheutuvat transaktioriskit sijoituskohteiden toiminnalle. Ra-

hastossa sovellettavat tavat tunnistaa kestävyysriskit ja sen keskeisimmät sijoitusten arvoon vaikuttavat kestävyysriskit on arvi-

oitu rahastokohtaisesti ja ne ovat saatavilla/nähtävissä kunkin rahaston esittelystä.  

 

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätöksistä mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia 

negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. Rahastokohtaisessa esittelyssä kerrotaan, huomi-

oidaanko rahaston sijoitustoiminnassa pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia. LähiTapiola Varainhoidon tavasta huomioida 

kestävyystekijät ja –riskit sekä pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset eri omaisuusluokissa ja sijoitusmalleissa kerrotaan 

tarkemmin LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteissa, jotka ovat saatavilla internet-sivuilta www.lahita-

piola.fi/kestavasijoittaminen.  

 

Tarkempia tietoja ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista, joita rahasto edistää muiden ominaisuuksien ohella 

tai rahaston tavasta tavoitella kestäviä sijoituksia on kerrottu (rahastoesitteen) rahastokohtaisessa esittelyssä niiden rahastojen 

osalta, joita tämä koskee. 

 

Omistajaohjaus 

LähiTapiola-rahastojen omistajaohjauksessa noudatetaan LähiTapiola Varainhoito Oy:n omistajaohjauksen periaatteita. LähiTa-

piola Varainhoidon omistajaohjauksen pyrkimyksenä on rahastojen omistusten pitkän tähtäimen arvonnousu. Muiden etujen, 

kuten esimerkiksi rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden etujen, tulee väistyä, jos ne poikkeavat osuudenomistajien 

eduista. 

 

Päähuomio LähiTapiola Varainhoidon omistajaohjauksessa keskitetään yhtiöihin, joissa rahaston omistusosuus on merkittävä 

tai sijoituksen osuus rahaston varoista on suuri. LähiTapiola Varainhoidon johto voi näiden periaatteiden puitteissa käyttää 

omistajille kuuluvia oikeuksia ja vaikutusvaltaansa yksinään tai yhteistyössä muiden osakkeenomistajien kanssa. 

 

Jos rahaston sijoituskohteina olevien yrityksien hallinnossa, hallituksen nimitysprosesseissa tai palkitsemisjärjestelmissä havai-

taan puutteita, yhtiön osakkeet voidaan myydä, jos se voi tapahtua osuudenomistajien edun kärsimättä. 

 

LähiTapiola Varainhoito käyttää tarvittaessa äänioikeutta yhtiökokouksissa. LähiTapiola Varainhoito harkitsee yhtiökokouksiin 

osallistumista huomioiden yhtiökokouksen esityslistan sisällön, LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen omistus-

osuuden kyseisessä yhtiössä ja vaikutusmahdollisuutensa yksittäisessä kokouksessa. LähiTapiola Varainhoito voi käyttää ääni-

oikeutta silloin, kun äänestämisellä voidaan perustellusti odottaa olevan myönteinen vaikutus sen hallinnoimien rahastojen 

omistusten arvon kehittymiseen pitkällä aikavälillä. 

 

Rahaston kustannukset 

Rahastoille aiheutuu kustannuksia mm. hallinnointipalkkioista, arvopaperikaupankäynnistä, veroista ja veroluonteisista mak-

suista ja rahaliikenteen pankkikuluista. Arvopaperikaupankäynnissä kustannuksia kertyy sekä välittäjäpalkkioista, osto- ja myyn-

tihintojen eroista (spread), kauppojen selvittämiseen liittyvistä säilytyksen tapahtumamaksuista ja joissain tapauksissa veroluon-

teisista maksuista. 

 

Verot 

Sijoitusrahastojen tärkein verokustannus on joistain ulkomaisista osingoista perittävät lähdeverot.  

 

http://www.lahitapiola.fi/kestavasijoittaminen
http://www.lahitapiola.fi/kestavasijoittaminen
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Osassa lähdeveroja rahastolta osingonmaksun yhteydessä perittävä lähdeveroprosentti ei ole lopullinen, vaan veroa tai osaa 

siitä voi hakea Suomen ja osingonmaksumaan välisen sopimuksen perusteella takaisin. Onnistuneesti takaisin haetut verot eivät 

useinkaan tuloudu rahastolle sen tilikauden aikana, jolloin ne alun perin maksettiin.  

 

Joissakin maissa osakekaupankäyntiin liittyy joko transaktio- tai leimavero. Näiden kustannusten vaikutus on vastaavanlainen 

kuin muidenkin kaupankäynnin kulujen. 
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Rahasto-osuudet ja verotus 

 

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi osuuksien siirrot. Rahasto-osuudet voidaan 

jakaa murto-osiin kunkin rahaston sääntöjen mukaan.  Rahastoissa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Rahasto-osuuksien 

arvot julkaistaan arvonlaskentapäivittäin muun muassa rahastoyhtiön internet-sivuilla ja osoitteessa lahitapiola.fi. 

 

Kasvuosuuksille (A-osuudet) ei makseta tuottoa vuosittain, vaan niiden koko tuotto realisoituu osuutta lunastettaessa. Kas-

vuosuuksien tuotto on veronalaista tuloa vasta osuuksia myytäessä ja ne ovat usein yksityissijoittajalle tuotto-osuuksia verote-

hokkaampia. 

 

Tuotto-osuuksille (B-osuudet) pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden vuosittaista 

osinko- tai korkotuottoa. Tuotonjaosta päättää rahastoyhtiön yhtiökokous kunkin rahaston sääntöjen mukaisesti.  

 

Joissain rahastoissa voi olla myös muita osuuslajeja. Rahasto-osuuksista ja tuotonmaksusta tarkemmin rahastojen yhteisissä 

säännöissä, sivuilta 16, 17 ja 20. 

 

Tietoa verotuksesta  

Sijoitusrahastot ovat Suomessa verovapaita. Ne eivät maksa veroa luovutusvoitoista tai osingoista ja korkotuloista. Ulkomailta 

saaduista osinko- tai korkotuloista rahasto maksaa asianomaiseen maahan lähdeveron, joka määräytyy kyseisen maan vero-

määräysten tai kahdenvälisten verosopimusten mukaan. 

 

Rahastoyhtiö ilmoittaa Suomen veroviranomaiselle rahasto-osuudenomistajien omistukset, lunastukset, lunastettujen osuuk-

sien hankintahinnat ja -ajankohdat, merkinnöistä ja lunastuksista aiheutuneet kulut sekä tuotonmaksut kulloinkin voimassa 

olevien säännösten mukaisesti. Sijoittajan tulee tarkistaa verottajalta saamansa esitäytetty veroilmoitus ja ilmoitettava ilmoituk-

sessa havaitsemansa virheet ja puutteet verottajalle. 

 

Eri maiden veroviranomaiset vaihtavat verotietoja kulloinkin voimassa olevien säännösten ja sopimusten mukaisesti. 

 

Suomessa yleisesti verovelvollisen yksityishenkilön rahasto-osuuksien luovutusvoitot ja tuotto-osuuksille maksettava tuotto 

ovat pääomatuloa, josta peritään pääomatulovero. 

 

Luovutusvoitosta, joka syntyy rahasto-osuuksia lunastettaessa tai vaihdettaessa toiseen rahastoon, ei toimiteta ennakonpidä-

tystä. Sijoittajan tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa saamansa luovutusvoitot ja -tappiot. Mahdollisen luovutustap-

pion voi vähentää verotuksessa veronalaisista luovutusvoitoista kulloinkin voimassa olevien vero-ohjeiden mukaisesti. 

 

Tuotto-osuuksille maksettavasta tuotosta rahastoyhtiö perii veron tuotonmaksun yhteydessä ennakonpidätyksenä.  

 

Yksityishenkilöltä, joka ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen, peritään tuotonmaksusta lähdeverona määrä, joka on Suomen 

ja kyseisen henkilön kotimaan välillä solmitussa verosopimuksessa määrätty (0–30 %).  

Luovutusvoitoista ei peritä lähdeveroa vaan ne verotetaan saajan asuinvaltiossa. 

 

Yleishyödyllisille yhteisöille rahasto-osuuksien tuotto-osuuksille maksettava tuotto-osuus sekä luovutusvoitto ovat verottomia. 

Rahastoyhtiö ei pidätä tuotonmaksusta ennakonpidätystä muilta kuin yksityishenkilöiltä ja kotimaisilta kuolinpesiltä. 

 

 

Huom! Sijoittajan verotus määräytyy sen mukaan, minkä maan verolakeja häneen sovelletaan. Mikäli sijoittaja on epävarma 

verotuksellisesta asemastaan, tulee hänen ottaa yhteyttä verottajaan tai veroneuvontaa tarjoaviin asiantuntijoihin. 
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Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hoitamien rahastojen yhteiset säännöt 

 

Nämä yhteiset säännöt eivät koske Rahastoyhtiön hoitamia pörs-

sinoteerattuja rahastoja, joilla on omat erilliset säännöt. 

 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahastojen yhteiset säännöt 

29.10.2020 ja ne ovat voimassa 1.12.2020 alkaen. 

 

Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä 

(1-3 §) ja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n (Rahastoyhtiö) 

hoitamien rahastojen yhteisistä säännöistä (pl. pörssinoteera-

tut rahastot). 

 

Rahasto noudattaa toiminnassaan yhteisiä sääntöjä ja poikkeaa 

niistä siltä osin, kuin sen rahastokohtaisissa säännöissä säädetään. 

Säännöt muodostavat rahaston toiminnan rungon ja osa sijoitta-

jille tärkeistä yksityiskohtaisista kulloinkin ajankohtaisista tiedoista 

esitetään voimassa olevissa rahastoesitteissä. 

 

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan 

suomalaisia pankkipäiviä. 

 

Rahaston hoito 

4 § Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö 

Rahaston hoitamisesta vastaa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj (jäl-

jempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään 

Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä 

käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Ra-

hastoyhtiö voi ulkoistaa Rahaston salkunhoidon. Rahastoesitteissä 

(rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä) on ilmoitettu, miltä osin 

Rahastoyhtiö kulloinkin on ulkoistanut salkunhoidon. 

 

Rahastojen säilytysyhteisö on OP Säilytys Oy.  

 

5 § Asiamiehen käyttö 

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. 

Rahastoesitteissä (rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä) on il-

moitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä. 

 

Rahaston varojen sijoittaminen  

6§ Varojen sijoittaminen 

Rahastojen varoja voidaan sijoittaa sijoitusrahastolain mukaisiin si-

joituskohteisiin rahastokohtaisissa säännöissä mainituin rajoituk-

sin.  

 

Rahastot noudattavat sijoitusrahastolaissa määriteltyjä hajautus-

vaatimuksia ja sijoitusrajoituksia. Rahastokohtaisissa säännöissä 

voidaan säätää tarkemmista rajoituksista sekä mahdollisuudesta 

poiketa näistä hajautusvaatimuksista ja sijoitusrajoituksista. 

 

6.1 Sijoituskohteet, varojen hajautus ja sijoitusrajoitukset 

 

Sijoituskohteet Hajautusvaatimukset / rajoitukset 

I Arvopaperit ja rahamarkkinavälineet 

1) Arvopaperit (esim. joukkolainat, osakkeet ja osakesidonnaiset 

instrumentit), rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat ar-

vopaperit, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arvopa-

peripörssin pörssilistalla tai joilla käydään kauppaa muulla sään-

nellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoi-

mella markkinapaikalla. 

 

2) Muut kuin kohdassa 1 tarkoitetut rahamarkkinavälineet edellyt-

täen, että niiden liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa koskee 

sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely ja edellyt-

täen, että niiden: 

a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Euroopan talousalueeseen 

kuuluva valtio tai tällaisen valtion osavaltio tai Euroopan ta-

lousalueeseen kuuluvan valtion keskus-, alue- tai paikallis-

viranomainen tai keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Eu-

roopan unioni tai Euroopan investointipankki, muu kuin Eu-

roopan talousalueeseen kuuluva valtio tai tällaisen valtion 

osavaltio, taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäse-

nenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva val-

tio taikka muu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjes-

tön OECD:n jäsenvaltio, tai 

b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema ar-

vopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa 1 tarkoite-

tulla markkinapaikalla, tai  

I Arvopaperit ja rahamarkkinavälineet 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman liikkee-

seenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. 

Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai 

rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista saa 

olla enintään 40 % Rahaston varoista. 

 

Edellä mainittuja rajoituksia ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin 

vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamiseen, joissa vas-

tapuolena on kohdassa VI tarkoitettu luottolaitos. Rajoitus ei 

myöskään koske sijoituksia sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahas-

tojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa yhteensä enintään 20 % saman 

liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, ky-

seisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, tai sellaisiin vakioi-

mattomiin johdannaissopimuksiin, joista Rahastolle aiheutuu ky-

seiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. 

 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 35 % saman liikkee-

seenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälinei-

siin, kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalai-

nen kunta tai kuntayhtymä, Euroopan talousalueeseen kuuluva 

valtio tai osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö, muu OECD:n 

jäsenvaltio tai kansainvälinen julkisyhteisö, jossa jäsenenä on vä-

hintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. 
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c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö, jonka toiminnan va-

kautta valvotaan Euroopan yhteisön lainsäädännössä mää-

riteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelle-

taan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sään-

töjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, tai 

d) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkeeseen laske-

miin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin sovelle-

taan 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 mukaisesti, tai yhteisö, 

joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai useampia yhtiöitä, 

joiden liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin 

kohteena kohdassa 1 tarkoitetulla markkinapaikalla, ja joka 

on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, joka on 

erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden rahoituk-

seen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmiusli-

miittiä. 

 

3) Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saat-

tamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi kohdassa 1 tarkoi-

tetulla markkinapaikalla yhden vuoden kuluessa niiden liikkee-

seenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennä-

köisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen.  

 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enemmän kuin 35 % edellisessä 

kappaleessa mainittuihin arvopapereihin tai rahamarkkinavälinei-

siin, jos nämä ovat vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta. Sa-

maan liikkeeseenlaskuun voidaan sijoittaa enintään 30 % Rahas-

ton varoista. 

 

Edellä mainitusta poiketen Rahasto voi sijoittaa enintään 25 % sa-

man liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainoihin, mikäli liikkee-

seenlaskija täyttää seuraavat ehdot: 

 

- liikkeeseenlaskija on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suo-

jaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen luottolai-

tos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 

valtiossa ja 

- joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut varat on lain 

mukaan sijoitettava pääoman sekä korkojen suorittamisen 

turvaavalla tavalla edellyttäen, että sanotut varat voidaan 

etuoikeudella käyttää tähän tarkoitukseen, jos liikkeeseenlas-

kija ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteestaan. 

 

Tällaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalai-

noihin, jotka ylittävät 5 % Rahaston arvosta, saa yhteensä olla 

enintään 80 % Rahaston arvosta. 

 

II Muut kuin kohdassa I mainitut sijoituskohteet II Muut kuin kohdassa I mainitut sijoituskohteet 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa muihin kuin kohdassa I mainit-

tuihin sijoituskohteisiin yhteensä enintään 10 % Rahaston arvosta. 

 

III Lainaus- ja takaisinostosopimukset 

Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi Rahaston varoihin kuu-

luvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lai-

naus- ja takaisinostosopimuksia edellyttäen, että ne selvitetään arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoite-

tussa selvitysyhteisössä tai ulkomaisessa selvitysyhteisössä tai vastaa-

vassa ulkomaisessa yhteisössä. Jos selvitys tapahtuu muualla, sopi-

muksen vastapuolena tulee olla sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoi-

tuspalveluyritys tai muu sijoituspalvelun tarjoaja ja sopimusehtojen 

tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut.  

 

III Lainaus- ja takaisinostosopimukset 

Rahaston tekemien lainaussopimusten yhteismäärä saa ylittää 25 

% Rahaston arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden arvosta vain 

mikäli lainat voidaan irtisanoa ja arvopaperit voidaan saada takai-

sin viimeistään seuraavana pankkipäivänä. 

 

IV Johdannaiset 

Vakioidut ja vakioimattomat johdannaissopimukset, joiden kohde-

etuutena voi olla arvopaperi, korko, rahamarkkinaväline, sijoitusra-

haston tai yhteissijoitusyrityksen osuus, talletus luottolaitoksessa, 

johdannaissopimus, rahoitusindeksi, valuuttakurssi tai valuutta. Joh-

dannaissopimuksia tehdään salkunhoidon tehostamiseksi ja suojaus-

tarkoituksissa. 

 

Vakioidut johdannaissopimukset ovat julkisen kaupankäynnin koh-

teena arvopaperipörssin pörssilistalla tai niillä käydään kauppaa 

muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle 

avoimella markkinapaikalla. 

 

Vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolena voi olla luot-

tolaitos tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan talous-

alueeseen kuuluvassa valtiossa tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka 

IV Johdannaiset 

Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva 

vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % sijoi-

tusrahaston varoista, jos vastapuoli on VI:ssa kohdassa tarkoitettu 

luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % sijoitusrahaston varoista. 

 

Rahasto voi käyttää valuuttajohdannaisia sijoitustoimintaan liitty-

vien riskien alentamiseksi niissä valuutoissa, joissa Rahastolla on 

sijoituksia. 

 

Rahasto ei lisää johdannaisilla kokonaisriskiä yli tilanteen, jossa 

Rahaston kaikki varat on sijoitettu.  Rahaston kokonaisriskiase-

maa seurataan kokonaisposition delta-luvun avulla.  

 

Johdannaissopimusten ja takaisinostosopimusten vakuudeksi voi-

daan asettaa enintään 30 % Rahaston arvosta.  
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noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Eu-

roopan yhteisön lainsäädäntöä. 

 

V Sijoitusrahastot, erikoissijoitusrahastot, yhteissijoitusyritykset 

ja vaihtoehtorahastot 

1. Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 

valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön 

perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien si-

joitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuudet. 

 

2. Muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin Suomessa tai 

muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai kol-

mannessa maassa toimiluvan saaneiden erikoissijoitusrahasto-

jen tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Rahaston varoja voidaan 

sijoittaa myös sellaisten vaihtoehtorahastojen osuuksiin, joiden 

hallinnosta ja salkunhoidosta vastaavat tahot ovat saaneet toi-

miluvan valtiossa, jonka valvova viranomainen kuuluu IOSCO:n 

(International Organisation of Securities Commissions) monen-

keskisen yhteistyöpöytäkirjan piiriin tai että valvovan viranomai-

sen ja Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on muutoin riittä-

vässä määrin varmistettu. Lisäksi edellytetään, että rahastot toi-

mivat oman kansallisen lainsäädännön mukaisesti tämän valtion 

tunnustetun valvontaviranomaisen valvonnan alaisena. Edelly-

tyksenä on myös, että osuudenomistajien suoja ja varojen eril-

läänpitoa, lainaksiottoa ja –antoa sekä arvopapereiden ja raha-

markkinavälineiden ilman katetta tapahtuvaa luovutusta kos-

keva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia. 

 

V Sijoitusrahastot, erikoissijoitusrahastot, yhteissijoitusyrityk-

set ja vaihtoehtorahastot 

Rahaston varoista voidaan sijoittaa yhteensä enintään 10 % tois-

ten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyri-

tysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Sijoituskohteena ole-

vien rahastojen tulee toteuttaa Rahaston pääasiallista sijoituspoli-

tiikkaa tai soveltua Rahaston käteisvarojen hallintaan. Rahaston 

varoja voidaan sijoittaa vain sellaisten sijoitusrahastojen, erikoissi-

joitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen 

osuuksiin, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti ei-

vät saa sijoittaa enempää kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusra-

hastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaih-

toehtorahastojen osuuksiin. 

 

Rahastolle voidaan hankkia enintään 25 % saman sijoitusrahas-

ton, erikoissijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehto-

rahaston osuuksista. 

 

Mikäli Rahaston varoja sijoitetaan Rahastoyhtiön hoitamien ra-

hastojen rahasto-osuuksiin, Rahastoyhtiölle maksettavia mer-

kintä- ja lunastuspalkkioita ei peritä, mutta rahastokohtaisissa 

säännöissä ja rahastoesitteessä mainitut rahastoille maksettavat 

kaupankäyntipalkkiot peritään normaalisti.  

 

VI Talletukset 

Talletukset luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa 

takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi vii-

meistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Eu-

roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Taloudellisen yhteis-

työn ja kehityksen järjestön OECD:n jäsenvaltiossa. 

 

VI Talletukset 

Rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään 20 % saman luottolai-

toksen vastaanottamiin talletuksiin. 

 

6.2 Muut sijoitustoimintaa koskevat säännökset 

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. 

 

Rahastoyhtiö saa sijoittaessaan rahaston varoja huolehtien riskin 

hajauttamisen periaatteen soveltamisesta poiketa sijoitusrajoituk-

sista enintään kuuden kuukauden ajan Rahaston toiminnan aloit-

tamisesta. 

 

Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoituk-

seen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa 

enintään 10 % Rahaston varoista. 

 

Sijoitusrajoituksia laskettaessa ei oteta huomioon muiden sijoitus-

rahastojen, erikoissijoitusrahastojen,  yhteissijoitusyritysten tai 

vaihtoehtorahastojen varoja, joihin Rahaston varoja on sijoitettu. 

 

Sijoitusrajoituksia ei tarvitse noudattaa käytettäessä Rahaston va-

roihin kuuluviin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin liittyviä 

merkintäoikeuksia.  

 

Jos sijoitusrajoitukset on ylitetty Rahastoyhtiöstä riippumatto-

mista syistä tai merkintäoikeuksien käyttämisen takia, korjataan 

ylitys rahasto-osuuden omistajien edun mukaisella tavalla. 

 

Rahastoyhtiöstä on saatavissa lista niistä markkinapaikoista, joita 

Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää. 

 

Rahasto-osuudet, merkinnät ja lunastukset 

7 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet 

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-

osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahasto-osuudet 

voidaan jakaa murto-osiin, jolloin rahasto-osuus muodostuu kym-

menestä tuhannesta (10 000) yhtä suuresta murto-osasta eli ra-

hasto-osuuksien lukumäärä ilmoitetaan neljän desimaalin tark-

kuudella. Arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä rahasto-osuuksia ei 

jaeta murto-osiin. 

 

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on eri osuus-

sarjoja (Osuussarja), jotka poikkeavat toisistaan joko palkkioraken-
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teeltaan tai siten, että jokin Osuussarja on liitetty arvo-osuusjär-

jestelmään tai Osuussarjalla on indeksi-, inflaatio-, korko- tai va-

luuttasuojaus tai Osuussarja on laskettu liikkeelle muussa valuu-

tassa kuin euromääräisenä.  

 

Osuudenomistaja voi vaihtaa Osuussarjasta toiseen vain Rahasto-

yhtiön luvalla ja vaihdettavaan Osuussarjaan mahdollisesti liitty-

vien ehtojen täyttyessä.  

 

Kussakin Osuussarjassa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia 

(Osuuslaji). Osuudenomistaja voi vaihtaa kasvuosuuden tuotto-

osuudeksi tai päinvastoin. Kunkin Rahaston olemassa olevat 

Osuussarjat, niiden palkkiorakenne ja Osuuslajit ilmoitetaan voi-

massa olevissa Rahastoesitteissä. 

 

Rahasto-osuudet tai Osuussarja voidaan liittää arvo-osuusjärjes-

telmään. Arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen rahasto-osuuksien 

oikeuksiin ja suoritusvelvollisuuksiin sovelletaan arvo-osuustileistä 

annettua lakia (827/1991). Arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen ra-

hasto-osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntöjen yksityiskohdat 

ja palkkiot kerrotaan rahastokohtaisissa säännöissä ja voimassa 

olevissa rahastoesitteissä. 

 

Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahasto-osuudet voidaan saattaa 

julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssissä. Mikäli Rahaston ra-

hasto-osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, tarkenne-

taan siihen liittyvät menettelytavat rahastokohtaisissa säännöissä 

ja voimassa olevissa rahastoesitteissä. 

 

Rahastoyhtiön hallitus päättää siitä, onko kaikissa Osuussarjoissa 

molempia Osuuslajeja (kasvu- ja tuotto-osuuksia) sekä sarjojen / 

lajien merkitsemisen edellytyksistä. Osuussarjojen ja/tai -lajien 

merkintäehdot ja/tai nimet voivat vaihdella jakelukanavan ja ko-

konaisasiakkuuden perusteella. Tiedot näistä julkaistaan voimassa 

olevissa rahastoesitteissä. 

 

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa ja-

kautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon Osuus-

sarjojen ja Osuuslajien suhteelliset arvot. 

 

Rahastoyhtiö voi antaa rahasto-osuudesta osuudenomistajan 

pyynnöstä osuustodistuksen. Osuustodistus voi koskea useita 

osuuksia tai niiden murto-osia ja voidaan antaa vain nimetylle ra-

hasto-osuusrekisteriin merkitylle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle. 

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, ettei sen hoitamien rahastojen 

rahasto-osuuksista anneta osuustodistuksia päätöksessä määrä-

tystä ajankohdasta lukien. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa 

osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä 

ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimitta-

misesta. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista rahasto-osuuksista ei 

anneta osuustodistusta. 

 

8 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto 

Rahasto-osuudet ovat merkittävissä ja lunastettavissa Rahastoyh-

tiön hallituksen päättämillä tavoilla suomalaisina pankkipäivinä. 

Merkintätavat ilmoitetaan voimassa olevissa rahastoesitteissä. Tie-

dot rahasto-osuuksien arvoista julkaistaan Rahastoyhtiön inter-

netsivuilla ja ne ovat saatavilla merkintäpaikoissa jokaisena pank-

kipäivänä arvonlaskennan valmistuttua.  

 

Merkintä 

Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä Osuus-

sarjan ja Osuuslajin osuuksia merkitään. Mikäli merkitsijä ei ole 

merkintää tehdessään ilmoittanut koskeeko merkintä kasvu- vai 

tuotto-osuuksia, tai mikäli merkintäsumma alittaa tuotto-osuuk-

sille mahdollisesti määrätyn minimimerkintäsumman, merkitään 

hänelle kasvuosuuksia. Merkintämaksun maksaminen on osuu-

denomistajaa sitova ilmoitus merkinnästä. 

 

Merkintä vahvistetaan vasta sen jälkeen kun Rahastoyhtiö on var-

mistanut, että merkintämaksu saadaan Rahastolle markkinoilla 

normaalisti noudatettavassa määräajassa ja että Rahastoyhtiöllä 

on tai sille viivytyksettä toimitetaan asianmukaiset ja riittävät tie-

dot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Mikäli Ra-

hastoyhtiöllä ei maksun vastaanottamisen jälkeen ole edellämai-

nittuja tietoja, merkinnän vahvistumispäivä määräytyy sen mukaan 

milloin riittävät ja asianmukaiset tiedot on saatu.  

  

Rahasto-osuuden merkintähinta on maksettava rahassa tai toimit-

tamalla Rahastolle merkintähintaa vastaava määrä arvopapereita 

tai rahamarkkinavälineitä, joilla käydään kauppaa säännellyllä, 

säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella mark-

kinapaikalla. Mikäli merkintä maksetaan osittain tai kokonaan ar-

vopapereilla tai rahamarkkinavälineillä, tulee näiden olla Rahasto-

yhtiön hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti rahastoa 

varten hyväksyttyjä ja ne tulee toimittaa Rahastoyhtiön erikseen 

määrittelemällä tavalla. 

 

Merkinnän vahvistamiseen liittyvät aikarajat ja menettelytavat 

määritellään rahastokohtaisissa säännöissä ja voimassa olevissa 

rahastoesitteissä. 

 

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä euromää-

räisellä summalla osuuksia kerralla on vähintään merkittävä. 

 

Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan Rahastoyhtiössä jaka-

malla merkintämaksu osuuden arvolla merkintäpäivänä niin, että 

otetaan huomioon rahastokohtaisissa säännöissä ja voimassa ole-

vissa rahastoesitteissä määritellyt toimeksiantoja koskevat palk-

kiot. Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan rahasto-osuuden 10 

000-osan tarkkuudella ja jakojäännös lisätään rahastopääomaan. 

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien rahasto-osuuksien osalta 

murto-osia ei käytetä, joten merkittyjen osuuksien määrä laske-

taan käyttäen täyttä osuuden määrää ja jakojäännös lisätään ra-

hastopääomaan. Sijoittaja saa merkintävahvistuksen sähköisen 

asiakasraportointijärjestelmän kautta, muulla asiakkaan kanssa 

erikseen sovitulla tavalla tai muulla rahastoesitteessä mainitulla ta-

valla. 

 

Rahastoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä rahasto-osuuden liikkeeseen-

laskusta ja rahasto-osuuden merkinnän hyväksymisestä tai lykätä 

niiden toteuttamista, mikäli merkitsijä ei toimita Rahastoyhtiölle 

vaadittuja tietoja merkinnän toteuttamiseksi, merkintä ei täytä 

säännöissä ja voimassa olevissa rahastoesitteissä mainittuja mer-

kinnöille asetettuja vaatimuksia, kuten minimimerkintää tai mikäli 

asiakassuhteelle ei Rahastoyhtiön mielestä ilmeisesti ole todellista 

tarvetta. Rahastoyhtiöllä on lisäksi oikeus hylätä suoritettu mer-

kintä seuraavissa tilanteissa: merkitsijän sopimusrikkomus, väärin-

käytösepäily, merkitsijän epätoivottu sijoituskäyttäytyminen tai 

muu merkitsijään liittyvä painava peruste. Rahastoyhtiöllä on oi-

keus kieltäytyä rahasto-osuuden liikkeeseenlaskusta ja rahasto-

osuuden merkinnän hyväksymisestä myös tilanteessa, jossa se on 

poikkeuksellisesti tarpeen rahasto-osuudenomistajien suojaa-
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miseksi siltä, että uudet merkinnät voivat aiheuttaa ongelmia mui-

den rahasto-osuudenomistajien omistusten arvonkehitykselle. 

 

Lunastus 

 

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyhtiöltä ra-

hasto-osuuden lunastamista ja Rahastoyhtiöllä on vastaavasti vel-

vollisuus toteuttaa lunastustoimeksianto rahaston varoista kunkin 

rahaston rahastokohtaisten sääntöjen mukaisesti.  

  

Mikäli rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on osuusto-

distus luovutettava lunastuspyynnön yhteydessä Rahastoyhtiölle. 

 

Lunastustoimeksiannon vastaanoton ajankohta on se hetki, jolloin 

Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla toimitettu ja tarvittavat tiedot 

sisältävä toimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä. Lunas-

tuksen vahvistamiseen liittyvät aikarajat ja menettelytavat määri-

tellään rahastokohtaisissa säännöissä ja voimassa olevissa rahas-

toesitteissä. 

 

Mikäli lunastustoimeksianto saapuu Rahastoyhtiöön muuna päi-

vänä kuin pankkipäivänä, toimeksiannon vastaanottopäiväksi 

määritellään seuraava pankkipäivä. 

 

Rahasto-osuuden lunastushinta on rahasto-osuuden lunastuspäi-

vän arvo vähennettynä rahastokohtaisissa säännöissä määritellyillä 

toimeksiantoja koskevilla palkkioilla.  

 

Sijoittaja saa lunastusvahvistuksen ensisijaisesti sähköisen asiakas-

raportointijärjestelmän kautta, muulla asiakkaan kanssa erikseen 

sovitulla tavalla tai muulla rahastoesitteessä mainitulla tavalla. 

 

Kullekin lunastuspäivälle kuuluvat toimeksiannot toteutetaan (re-

kisteröidään lunastuksiksi rahastosta) saapumisjärjestyksessä.  

 

Mikäli varat lunastukseen on hankittava myymällä arvopapereita, 

on myynnin tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin 

aina viimeistään kahden viikon kuluessa lunastustoimeksiannon 

vastaanottamisesta. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myön-

tää luvan ylittää arvopapereiden myymiselle asetetun määräajan.  

 

Mikäli rahastolla on käteisvaroja osaan lunastuksesta, voi Rahas-

toyhtiö jakaa lunastuksen osuuteen, joka toteutetaan rahaston 

sääntöjen mukaisesti välittömästi sekä osuuteen, joka toteutetaan 

arvopapereita myymällä. 

 

Mikä arvopapereita myydään lunastusta varten, kyseinen lunastus 

toteutetaan viimeistään sen päivän osuuden arvoon, jolloin arvo-

papereiden myynnit kirjataan Rahaston arvonlaskentaan.  

 

Mikäli kyseessä ei ole vaihto toiseen Rahastoyhtiön hoitamaan ra-

hastoon, siirretään lunastuksesta saatavat varat ilman aiheetonta 

viivytystä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tai rahastoyhtiön 

asiakasvaratilille. Mikäli lunastusta varten on myyty arvopapereita, 

varojen siirto tehdään, kun varat arvopapereiden myynnistä on 

saatu. 

 

Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa rahasto-osuuden-

omistajan rahasto-osuudet, mikäli  

a) kyseisen osuudenomistajan omistuksen jatkaminen voi ai-

heuttaa vahinkoa muille osuudenomistajille; 

b) osuudenomistaja päätyy kansainväliselle tai kansalliselle pa-

kotelistalle ja pakotelistalla olemisesta voi aiheutua toimia, 

joista todennäköisesti voi aiheutua huomattavaa haittaa 

muille osuudenomistajille tai Rahastoyhtiön toiminnalle;  

c) omistuksen jatkaminen voi aiheuttaa Rahastoyhtiölle nor-

maalista toiminnasta poikkeavia velvoitteita, joiden aiheut-

tama työmäärä tai kustannukset eivät ole kohtuullisia.  

d) lunastukseen on osuudenomistajaan liittyvä painava peruste. 

Perusteen tulee lisäksi liittyä siihen, että omistuksesta Rahas-

tossa voi aiheutua velvoitteita, joita Rahastoyhtiön ei voida 

edellyttää kohtuudella hoitavan. Rahasto-osuudenomista-

jaan liittyvä painava peruste voi olla esimerkiksi se, että, 

- osuudenomistaja muuttaa ETA-alueen ulkopuolelle tai 

asuu ETAalueen ulkopuolella valtiossa, joka aiheuttaa 

Rahastoyhtiölle huomattavaa lisäraportointia tai velvol-

lisuuden rekisteröintiin tai muuhun toimenpiteeseen, 

johon sillä ei muutoin olisi velvollisuutta; 

- osuudenomistaja laiminlyö Rahastoyhtiön lakisääteis-

ten velvoitteiden toteuttamiseksi välttämättömien tie-

tojen antamisen tai päivittämisen;  

- rahasto-osuuksien omistaminen olisi laitonta jonkin 

sellaisen maan lainsäädännön nojalla, jota voidaan so-

veltaa kyseiseen tilanteeseen, tai 

- osuudenomistaja on Yhdysvaltojen arvopaperisäänte-

lyssä (Securities Act of 1933, Regulation S) määritelty 

yhdysvaltalainen henkilö. 

 

Vaihto 

 

Edellä määritellyistä merkintä- ja lunastuspäivistä voidaan poiketa 

vain jos rahasto-osuudenomistaja vaihtaa rahasto-osuuksia Ra-

hastoyhtiön hoitamien muiden rahastojen rahasto-osuuksiin edel-

lyttäen, että rahastossa on vaihtoon tarvittavat käteisvarat. Mer-

kintä- ja lunastuspäivien määräytymisestä vaihdon yhteydessä tie-

dotetaan voimassa olevissa Rahastoesitteissä. 

 

Edellisissä kappaleissa määritellyt lunastus- ja vaihtopyynnöt voi-

daan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella. 

 

9 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palk-

kiot 

Kunkin Osuussarjan ja Osuuslajin mahdolliset merkintä- ja lunas-

tuspalkkiot sekä rahasto-osuuksien merkinnöistä ja lunastuksista 

Rahastolle aiheutuvia kaupankäynnin kustannuksia korvaamaan 

tarkoitetut kaupankäyntipalkkiot määritellään rahastokohtaisissa 

säännöissä ja voimassa olevissa rahastoesitteissä. Palkkio voidaan 

määritellä myös yhteisenä palkkiona, joka sisältää em. kaupan-

käyntipalkkion sekä merkinnöistä ja lunastuksista Rahastoyhtiölle 

aiheutuvat pankkikulut sekä mahdollisen arvopaperikauppaan liit-

tyvän veron (finanssivero). 

 

Perittävien palkkioiden tarkat määrät, mahdolliset minimimerkin-

tämäärät ja muut merkinnän ehdot päättää Rahastoyhtiön hallitus 

ja ne ilmoitetaan voimassa olevissa rahastoesitteissä. 

 

Rahastoyhtiö voi edellisten lisäksi periä palveluhinnaston mukai-

sen palkkion, jos merkintä tai lunastus on suoritettu muulla kuin 

Rahastoyhtiön hallituksen määrittämän ja rahastoesitteissä maini-

tun normaalin menettelyn mukaisesti. 

 

10 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen 
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Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lu-

nastukset ja merkinnät joko kokonaan tai poikkeuksellisen suurten 

lunastustoimeksiantojen osalta, mikäli  

a) markkinapaikka, jota voidaan pitää Rahaston päämarkkina-

paikkana tai merkittävä osa Rahaston käyttämistä markkina-

paikoista, on suljettu,  kaupankäyntiä on sanotulla markki-

nalla rajoitettu,  normaaliin tiedonvälitykseen kyseisen mark-

kinan toiminnasta tai sijoituskohteiden hinnoittelusta liittyy 

vakavia häiriöitä tai Rahaston huomattavana sijoituskohteena 

olevaan toiseen rahastoon ei voida tehdä merkintöjä tai lu-

nastuksia;  

b) osuudenomistajien etu tai tasapuolisen kohtelun varmistami-

nen sitä vaatii; 

c) on olemassa jokin muu erityisen painava syy. 

Merkintöjen vastaanottaminen voidaan keskeyttää tai merkintöjä 

rajoittaa esimerkiksi silloin, jos Rahasto on saavuttanut sellaisen 

koon, että Rahaston tekemät lisäsijoitukset sen sijoituskohteisiin 

olisivat osuudenomistajien etujen vastaisia. 

 

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus eivät ole mahdollisia sel-

laisina pankkipäivinä, jolloin rahasto-osuuksien arvonlaskenta on 

Rahaston sääntöjen mukaisesti väliaikaisesti keskeytetty. 

 

Arvonlaskenta 

11 § Rahaston arvon laskeminen 

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahas-

ton velat. Rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan osuussarjakohtaisesti 

euroina, mikäli jonkin tietyn Osuussarjan kohdalla ei erikseen toi-

sin määritellä. Arvostus tehdään arvoon, joka on saatavissa julkisen 

hinnanseurantajärjestelmän tai muun vastaavan palvelun kautta ja 

on mahdollisimman lähellä kunkin rahoitusvälineen rahastokoh-

taista arvostusajankohtaa. Rahastokohtaiset arvostusajankohdat 

ilmoitetaan rahastoesitteessä.  

Osakkeet ja osakesidonnaiset instrumentit 

Rahastoon kuuluvat osakkeet ja osakesidonnaiset arvopaperit ar-

vostetaan julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta vas-

taavasta palvelusta saatavaan rahastokohtaisen arvostusajankoh-

dan viimeisimpään kaupankäyntikurssiin. Arvopaperit, joille ei ole 

saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan parhaan mark-

kinoilla saatavilla olevan tiedon mukaisesti Rahastoyhtiön hallituk-

sen vahvistamien objektiivisten periaatteiden mukaan. 

 

Markkinan ollessa arvostusajankohtana auki, kaupankäyntikurssia 

verrataan viimeisimpään arvostusajankohtaa edeltävään osto- ja 

myyntinoteeraukseen. Jos viimeisin kaupankäyntikurssi on myyn-

tinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käyte-

tään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lä-

hempänä viimeisintä kaupankäyntikurssia. 

 

Lainaussopimukset 

Lainaksi annettujen arvopapereiden osalta huomioidaan kertyneet 

tuotot. 

Vakioidut ja vakioimattomat johdannaiset 

Johdannaissopimukset arvostetaan rahastokohtaisena arvostus-

ajankohtana julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta 

vastaavasta palvelusta saatavaan vallitsevaan markkinahintaan. 

Vakioimattomat johdannaissopimukset arvostetaan yleisesti hy-

väksyttyjä arvostusmalleja hyväksikäyttäen. 

Joukkolainat, rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat arvo-

paperit  

Joukkolainat arvostetaan rahastokohtaisena arvostusajankohtana 

pääsääntöisesti julkisen hinnanseurantajärjestelmän välityksellä 

julkaistujen osto- ja myyntinoteerausten keskiarvoon.  

 

Rahamarkkinavälineet arvostetaan rahastokohtaisena arvostus-

ajankohtana pääsääntöisesti julkisen hinnanseurantajärjestelmän 

välityksellä saatavien rahamarkkinoiden korkonoteerausten mu-

kaan muodostuvan tuottokäyrän perusteella, huomioiden markki-

noilla vallitseva relevantti tuottoero (yield spread). Mikäli raha-

markkinavälineelle on saatavilla luotettavia noteerauksia julkisen 

hinnanseurantajärjestelmän välityksellä, arvostetaan se em. järjes-

telmän välityksellä julkaistujen osto- ja myyntinoteerausten kes-

kiarvona. 

 

Muut korkoa tuottavat arvopaperit arvostetaan rahastokohtaisena 

arvostusajankohtana pääsääntöisesti julkisen hinnanseurantajär-

jestelmän välityksellä saatavien korkonoteerausten mukaan.  

 

Koron kertyminen huomioidaan korkosijoitusten arvostuksessa. 

Sijoitusrahastot, erikoissijoitusrahastot, yhteissijoitusyritykset ja 

vaihtoehtorahastot 

Sijoitukset rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyrityksien osuuksiin 

arvostetaan kunkin rahaston tai yhteissijoitusyrityksen viimeiseen 

saatavilla olevaan osuuden arvoon. 

 

Rahasto-osuudet, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, ar-

vostetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin osakkeet. 

Talletukset 

Rahaston talletukset arvostetaan rahastokohtaisena arvostus-

ajankohtana pääsääntöisesti julkisen hinnanseurantajärjestelmän 

välityksellä saatavien rahamarkkinoiden korkonoteerausten mu-

kaan muodostuvan tuottokäyrän perusteella, huomioiden markki-

noilla vallitseva relevantti tuottoero (yield spread) sekä talletuk-

selle kertynyt korko. 

Valuuttamuunnokset 

Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi 

rahastokohtaisena arvostusajankohtana julkisen hinnanseuranta-

järjestelmän välityksellä saatavien kansainvälisten valuuttapank-

kien viimeisten valuuttanoteerausten keskihintoihin. 

Erityistilanteet 

Mikäli minkä tahansa edellä mainitun sijoituskohteen arvoa ei 

voida luotettavasti vahvistaa edellä kuvatuilla tavoilla, arvostetaan 

se parhaan markkinoilla saatavilla olevan tiedon mukaisesti Rahas-

toyhtiön hallituksen vahvistamien objektiivisten periaatteiden mu-

kaan. Objektiivisia kriteereitä voidaan käyttää myös, mikäli arvo-

paperille – esimerkiksi osakkeiden merkintäoikeuksille – on ole-

massa siihen sidoksissa oleva markkinaehtoinen arvo, joka poik-

keaa osto- ja myyntinoteerauksista. 

 

12 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen 

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin pankkipäi-
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vänä. Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Rahastoyhtiöstä, kai-

kista merkintäpaikoista ja Rahastoyhtiön internetsivuilta 

(www.seligson.fi) arvonlaskennan valmistuttua. 

 

Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien 

rahasto-osuuksien lukumäärällä, kuitenkin niin, että eri rahasto-

osuuksien arvossa otetaan huomioon eri Osuussarjojen poikkea-

vat rahaston varoista perittävät palkkiot ja eri Osuuslajeille mak-

settavat tuotto-osuudet, jotka muuttavat eri Osuussarjojen ja -la-

jien suhteellista osuutta Rahaston arvosta. 

 

Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja 

ennalta arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuk-

sellisten olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi luotetta-

vasti määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan rahasto-osuuden-

omistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti 

laskematta. Tällaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta tiedotetaan 

osuudenomistajille ilman aiheetonta viivytystä esimerkiksi Rahas-

toyhtiön internetsivuilla (www.seligson.fi).  

 

Tuotonjako, tilikausi ja kokoukset  

13 § Rahaston tuotonjako 

  

Kunkin Osuussarjan tuotto-osuudelle jaetaan tuottona Rahastoyh-

tiön yhtiökokouksen päättämä määrä.  

Tuoton määrästä per osuus ja sen maksamisesta päättää Rahasto-

yhtiön yhtiökokous. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomis-

tajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina ja Rahastoyh-

tiön internetsivuilla (www.seligson.fi).  

 

Niiden tuotto-osuuksien, jotka eivät kuulu arvo-osuusjärjestel-

mään, tuotto maksetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille 

tuotto-osuuden omistajille varsinaisen yhtiökokouspäivän rekiste-

ritietojen mukaisesti, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden 

kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. 

 

Mikäli Rahastoyhtiöllä ei ole tiedossa pankkitiliä, jolle tuotto voi-

daan maksaa, siirretään tuotto Rahastoyhtiön asiakasvaratilille. 

Mikäli tuottoa ei ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen ensim-

mäisestä mahdollisesti nostopäivästä lukien, siirretään se takaisin 

Rahaston omistukseen. Rahastoyhtiöllä on oikeus periä palvelu-

hinnaston mukainen palkkio tuoton säilytyksestä asiakasvaratilillä. 

 

Yhtiökokouksen määräämänä päivänä osuudenomistajarekisteriin 

merkitty tuotto-osuuden omistaja on oikeutettu tuottoon.  

 

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien rahasto-osuuksien, Osuusla-

jien tai Osuussarjojen osalta tuotonmaksuun sovelletaan seuraavia 

ehtoja: 

A) Oikeus saada Rahastosta jaettavia tuottoja on vain sillä: 

1) joka on määrättynä täsmäytyspäivänä merkitty rahasto-

osuudenomistajaksirahasto-osuuden omistajaluette-

loon; 

2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäi-

vänä kirjattu rahasto-osuudenomistajaluetteloon mer-

kityn rahasto-osuudenomistajan arvo-osuustilille; tai 

3) jos rahasto-osuus on hallintarekisteröity, jonka arvo-

osuustilille rahasto-osuus on täsmäytyspäivänä kirjattu 

ja jonka rahasto-osuuden hoitaja on täsmäytyspäivänä 

arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n nojalla 

merkitty rahasto-osuudenomistajaluetteloon rahasto-

osuuden hoitajaksi. 

B) Tuotto maksetaan kansallisen arvopaperikeskuksen sääntö-

jen mukaisesti. Tuotonmaksun täsmäytyspäivä määrätään si-

ten, että tuotonmaksua koskevan yhtiökokouksen päätöksen 

ja täsmäytys-päivän väliin jää kulloinkin voimassaoleva pörs-

sikaupan selvitysaika.  

 

14 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi 

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahastoyh-

tiön hallitus voi päättää, että uuden perustettavan rahaston ensim-

mäinen tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta. Mahdollinen poik-

keava tilikausi ilmoitetaan rahastoesitteessä. 

 

15 § Rahasto-osuudenomistajien kokous 

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyh-

tiön hallitus. 

 

Rahasto-osuudenomistajien kokous järjestetään, mikäli Rahasto-

yhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja, 

hallituksen riippumaton jäsen tai rahasto-osuudenomistajat, joilla 

yhteensä on vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) liikkeellä 

olevista rahasto-osuuksista kirjallisesti sitä vaatii ilmoittamansa 

asian käsittelyä varten. 

 

Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen julkaistaan toimit-

tamalla se kirjallisesti, osuudenomistajan suostumuksella sähkö-

postilla tai sähköistä asiakasraportointijärjestelmää käyttäen tai il-

moituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmes-

tyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava 

viimeistään viikkoa ennen osallistumisoikeuden määräytymispäi-

vää. Mikäli rahasto-osuudet ovat julkisen kaupankäynnin koh-

teena, kutsu voidaan toimittaa pörssitiedotteella.  

 

Rahasto-osuudenomistajan on saadakseen osallistua rahasto-

osuudenomistajien kokoukseen ilmoitettava Rahastoyhtiölle osal-

listumisestaan kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään 

siinä mainittuna päivänä. 

 

Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja ää-

nimäärä kokouksessa määräytyvät kymmenen päivää ennen ko-

kousta vallitsevan tilanteen perusteella (osallistumisoikeuden 

määräytymispäivä).  

 

Rahasto-osuudenomistaja voi käyttää rahasto-osuudenomistajalle 

kokouksessa kuuluvia oikeuksia vasta kun rahasto-osuus on rekis-

teröity tai Rahastoyhtiölle on toimitettu omistusoikeudesta luotet-

tava saanto ja selvitys.  

 

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien rahasto-osuuksien osalta oi-

keus osallistua kokoukseen on vain rahasto-osuudenomistajalla, 

joka on osallistumisoikeuden määräytymispäivänä merkitty ra-

hasto-osuudenomistajaksi arvo-osuusjärjestelmässä ylläpidettä-

vään rahasto-osuudenomistajaluetteloon. 

 

Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-

osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuu-

denomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, on 

osuudenomistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni.  

Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Vaa-

file:///C:/Users/RANTAAI1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LQ0YUOCF/www.seligson.fi
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leissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä ta-

san ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. 

 

Mikäli rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään useammalle 

rahastolle samanaikaisesti, kokouksesta voidaan laatia yhteinen 

pöytäkirja kaikille rahastoille. 

 

Muut säännökset  

16 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikerto-

mus 

Rahaston rahastoesite ja osuussarjakohtaiset avaintietoesitteet 

(voimassa olevat rahastoesitteet) sekä puolivuotiskatsaus ja Ra-

haston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusra-

hastolaissa mainituin tavoin.  

 

Puolivuotiskatsaus julkistetaan kahden kuukauden kuluessa kat-

sauskauden päättymisestä lukien. Rahaston ja Rahastoyhtiön vuo-

sikertomukset julkistetaan kolmen kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä lukien. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavissa Ra-

hastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. 

 

17 § Rahaston sääntöjen muuttaminen 

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön halli-

tus. Sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvis-

tus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan aikaisintaan kuu-

kauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muu-

toksen ja muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon, ellei Fi-

nanssivalvonta toisin määrää.  Muutosten katsotaan tulevan osuu-

denomistajien tietoon sinä päivänä kun sääntöjen muuttumista 

koskeva tiedote julkaistaan Rahastoyhtiön verkkosivuilla tai vii-

dentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetetta-

vaksi tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa 

sanomalehdessä Suomessa tai lähetetty sähköisen asiakasrapor-

tointijärjestelmän kautta tai osuudenomistajan suostumuksella 

sähköpostitse. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia 

osuudenomistajia. 

 

Mikäli rahasto-osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, il-

moitus voidaan toimittaa pörssitiedotteella.  

 

18 § Tietojen luovuttaminen 

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia 

tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

19 § Rahaston varoista maksettavat ja muut korvauk-

set 

Hallinnointipalkkio 

 

Rahastoyhtiö saa korvauksena rahaston hoitamisesta hallinnointi-

palkkion, joka voi vaihdella Osuussarjoittain.  

 

Palkkion määrä lasketaan päivittäin ja maksetaan Rahastoyhtiölle 

kalenterikuukausittain jälkikäteen. Päivittäinen palkkio on vuosi-

palkkio/365 ja karkausvuosina vuosipalkkio/366. Niiden päivien 

osalta, jolloin rahaston arvoa ei lasketa, käytetään palkkion lasken-

nassa lähimmän seuraavan arvonlaskentapäivän arvoa. Maksetta-

vaksi tuleva hallinnointipalkkio vähennetään Rahaston arvosta ar-

vonlaskentapäivinä ja se laskee rahasto-osuuden arvoa.  

 

Perittävän hallinnointipalkkion enimmäismäärä on esitetty ra-

hasto-kohtaisten sääntöjen 3§:ssä. Tieto kultakin Osuussarjalta 

kulloinkin perittävästä palkkiosta julkaistaan voimassa olevissa ra-

hastoesitteissä.  

 

Rahastossa voi myös olla Osuussarjoja, joilta peritään tuottosidon-

naista palkkiota. Sen ehdot on tällöin esitetty rahastokohtaisten 

sääntöjen 3§:ssä. 

 

Jos Rahasto sijoittaa toiseen sijoitusrahastoon, yhteissijoitusyrityk-

seen, erikoissijoitusrahastoon tai vaihtoehtorahastoon, peritään 

niistä hallinnointi- ja säilytyspalkkioita kyseisten rahastojen ja yh-

teissijoitusyritysten sääntöjen mukaisesti. 

 

Säilytys- ja säilytysyhteisöpalkkio 

 

Säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain mukaisena säilytysyhteisönä 

toimimisesta sekä Säilytysyhteisölle ja mahdollisille alisäilyttäjille 

Rahastojen varojen säilyttämisestä maksettavat palkkiot makse-

taan kunkin rahaston varoista ellei rahastokohtaisissa säännöissä 

ole toisin ilmoitettu. 

 

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi Rahaston varoista maksetaan 

lisäksi muita sellaisia kuluja, jotka liittyvät olennaisesti sijoitus-toi-

mintaan. Näitä ovat esimerkiksi kaupankäynnin selvitykseen liit-ty-

vät säilyttäjän perimät tapahtumamaksut ja pankkikulut. Muut ku-

lut maksetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan veloituksen mukai-

sesti. 

 

Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaan merkittävä osa 

palkan ja palkkioiden muuttuvista osista on maksettava asian-

omaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaa-

vina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kan-

nustimina kuin rahasto-osuudet. Tällaisen palkan ja palkkion mak-

saa Rahastoyhtiö, ei sijoitusrahasto.  

 

20 § Muut ilmoitukset osuudenomistajille 

Muut kuin näissä säännöissä aiemmin mainitut ilmoitukset osuu-

denomistajille toimitetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille ra-

hasto-osuudenomistajille Rahastoyhtiön verkkosivuilla julkaista-

valla tiedotteella. Tiedote voidaan toimittaa myös kirjallisesti, säh-

köpostilla tai sähköistä asiakasraportointijärjestelmää käyttäen tai 

ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmes-

tyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Mikäli rahasto-osuu-

det ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, ilmoitukset voidaan 

toimittaa pörssitiedotteella. 

 

21 § Sovellettava laki 

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.
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Korkorahastot 

 

LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat  

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat on aktiivisesti hoidettu korkovarainhoitorahasto, joka sijoitta-

vat maailmanlaajuisesti korkosijoituksiin sekä kehittyvillä markkinoilla että kehitysmaissa.  

 

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissi-

joitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuudet. Kohderahastot voivat sijoittaa sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle 

laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Rahaston sijoitus-

kohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahas-

tokumppanien arviointi sisältää myös kestävyysanalyysin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä tietyn maantieteellisen 

alueen yrityksistä korkosijoitusten muodossa ja hyväksyy maantieteellisesti keskittyneen sijoittamisen riskit verrattuna laajaan 

maantieteelliseen hajautukseen. Rahasto sopii myös osaksi riskiprofiilin mukaista hajautettua sijoitussalkkua. 

 

LähiTapiola Varainhoito arvioi, että rahaston kestävyysriskit liittyvät rahastokumppanin valitsemiin sijoituskohteisiin ja ne vai-

kuttavat rahastoon rahastokumppanin sijoituskohteita koskevien sijoituspäätösten kautta. Riskien vaikutusta tuottoon rajataan 

valitsemalla sijoitustoiminnassaan kestävyysriskit huomioivat rahastokumppanit. Siten riskien vaikutus rahaston tuottoon on 

rajallinen.  

 

Rahastossa on kasvu- ja tuotto-osuuksia.  

 

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki 

Rahastoyhtiö Oy (aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy).  

 

Palkkiot, aikarajat ja riskiluokitus 
 

Seuraavalla sivulla ovat voimassa olevat rahastokohtaiset säännöt. Esitteen liitteenä olevassa rahaston avaintietoesitteessä on 

ilmoitettu mm. rahaston kustannukset, rahaston historiallisen volatiliteetin perusteella laskettu riskiluokitus sekä merkittävim-

mät rahastokohtaiset riskit. Kaikki palkkiot sekä rahastojen kiertonopeudet on ilmoitettu myös yhteenvetotaulukossa sivulla 34. 

Merkintöjen ja lunastusten aikarajat löytyvät taulukosta sivulta 4, säännöistä ja avaintietoesitteestä. 

 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta: Sijoitukset arvostetaan arvonlaskentapäivän vallitsevaan viralli-

seen päätöskurssiin tai saatavilla olevaan viimeisimpään arvostustasoon. Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan eu-

roiksi kello 18 noteerauksilla.  

 

Arvo lasketaan ja julkaistaan arvonlaskentapäivää seuravana pankkipäivänä. 

 

Avaintietoesite on saatavissa myös itsenäisenä julkaisuna.  

 

Rahaston sulautumishistoria: Ei sulautumisia. 

 

Vastaava salkunhoitaja: LähiTapiola Varainhoito Oy 
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Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat 

-rahastokohtaiset säännöt 

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 27.9.2021, voimaan 

12.11.2021 

 

Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä 

(1 - 3 §) ja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n (Rahastoyhtiö) 

hoitamien rahastojen yhteisistä säännöistä. Rahasto noudat-

taa toiminnassaan yhteisiä sääntöjä muilta osin kuin mitä sen 

rahastokohtaisissa säännöissä säädetään. 

 

 

1 § Sijoitusrahaston nimi 

 

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät 

Korkomarkkinat, ruotsiksi Placeringsfond LokalTapiola Tillväxt-

marknader Ränta ja englanniksi Mutual Fund LocalTapiola Emer-

ging Market Debt (jäljempänä Rahasto). 

 

 

2 § Rahaston varojen sijoittaminen 

 

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kehit-

tyvien talouksien ja kehitysmaiden korkomarkkinoille muiden sijoi-

tusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai 

vaihtoehtorahastojen osuuksien tai suorien korkoinstrumenttien 

kautta. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on rahasto-osuuk-

sien pitkän aikavälin arvonnousu.  

 

Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen teho-

kasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotui-

silta muutoksilta. 

 

Rahaston varoista voidaan sijoittaa yhden sijoitusrahaston, erikois-

sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston 

osuuksiin enintään 20 %.  

 

Rahaston varoista yhteensä enintään 30 % voidaan sijoittaa muun 

kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen sijoitusrahaston tai yhteis-

sijoitusyrityksen osuuksiin.  

 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusra-

hastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaih-

toehtorahastojen osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointi-

palkkio on enintään 2,0 %. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion li-

säksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusra-

hastosta, yhteissijoitusyrityksestä tai vaihtoehtorahastosta voidaan 

periä tuottosidonnaisia palkkioita. 

 

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan suoria korkosijoituk-

sia, joita se voi tehdä rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin. 

 

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsi-

telty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:ssä. 

 

 

3 § Rahastokohtaiset ominaisuudet 

 

Rahasto-osuudet, toimeksiannot ja arvonlaskenta 

 

Merkintöjen ja lunastusten aikaraja 

Merkintä- / lunastuspäivä (T) on se päivä, jonka arvoon mer-

kintä/lunastus vahvistetaan.  

 

Merkinnän/lunastuksen vahvistamisen edellytyksenä on merkintä-

maksun / lunastustoimeksiannon vastaanotto Rahastoyhtiön hy-

väksymällä tavalla merkintä-/lunastuspäivänä (T) viimeistään kello 

15:00. Kello 15:00 jälkeen vastaanotetut merkintämaksut / lunas-

tustoimeksiannot vahvistetaan edellä mainittua pankkipäivää seu-

raavan pankkipäivän arvoon. 

 

Rahaston arvon laskeminen 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoite-

taan rahastoesitteessä. 

 

 

Palkkiot 

 

Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot 

 

Rahastoyhtiö voi periä rahasto-osuuden merkinnästä ja lunastuk-

sesta rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä erikseen mainitut 

palkkiot. 

 

Jos sijoitusaika on alle 30 päivää, Rahastoyhtiö voi periä lunastuk-

sesta kaupankäyntipalkkion, joka voi olla enintään 2 % rahasto-

osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Ra-

hastolle.  

 

Rahaston varoista maksettavat korvaukset 

 

Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi 

olla enintään 1,0 % vuodessa Rahaston arvosta. Hallinnointipalkkio 

sisältää myös säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain mukaisena säily-

tysyhteisönä toimimisesta sekä säilytysyhteisölle ja mahdollisille 

alisäilyttäjille Rahaston varojen säilyttämisestä maksettavat palk-

kiot. 

 

Julkaistavista rahasto-osuuden arvoista on vähennetty edellä mai-

nitut palkkiot tai arviot niistä. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Rahastojen yhteiset säännöt ovat sivuilla 14-21. 
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LähiTapiola Korko 100 

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti juoksuajal-

taan eripituisiin valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen sekä yritysten liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkoinstru-

mentteihin. 

Rahasto pyrkii hyödyntämään hintaeroja eri markkinoiden välillä. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin 

arvonnousu. Aktiivisesti hoidettu rahasto pyrkii ottamaan näkemystä sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta arvonke-

hityksestä. Sijoitukset tehdään pääasiassa pörssinoteerattujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten 

osuuksien kautta. LähiTapiola Korko 100 on suunnattu erityisesti LähiTapiolan varainhoitoasiakkaille, ja se sopii osaksi hajautet-

tua salkkua. Rahastomerkinnän vähimmäissumma muille kuin LähiTapiolan omaisuudenhoitoasiakkaille on 30 000 euroa. 

 

Rahaston sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien 

perusteella. Rahastokumppanien arviointi sisältää myös kestävyysanalyysin. 

 

LähiTapiola Varainhoito arvioi, että rahaston kestävyysriskit liittyvät rahastokumppanin valitsemiin sijoituskohteisiin ja ne vai-

kuttavat rahastoon rahastokumppanin sijoituskohteita koskevien sijoituspäätösten kautta. Riskien vaikutusta rahaston tuottoon 

rajataan valitsemalla sijoitustoiminnassaan kestävyysriskit huomioivat rahastokumppanit. Siten riskien vaikutus rahaston tuot-

toon on rajallinen. Rahastossa ei huomioida sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, koska rahastokumppa-

nin valitsemista kohderahastojen sijoituskohteista ei aina ole saatavissa riittäviä tietoja. 

 

Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin edistääkseen tehokasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epä-

suotuisilta muutoksilta. 

 

Rahastossa on kasvuosuuksia. 

 

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki 

Rahastoyhtiö Oy (aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy). 

 

Rahasto muuttui erikoissijoitusrahastosta UCITS-rahastoksi (sijoitusrahastodirektiivin vaatimukset täyttäväksi rahastoksi) 

12.11.2021. 

 

Palkkiot, aikarajat ja riskiluokitus 
 

Seuraavalla sivulla ovat voimassa olevat rahastokohtaiset säännöt. Esitteen liitteenä olevassa rahaston avaintietoesitteessä on 

ilmoitettu mm. rahaston kustannukset, rahaston historiallisen volatiliteetin perusteella laskettu riskiluokitus sekä merkittävim-

mät rahastokohtaiset riskit. Kaikki palkkiot sekä rahastojen kiertonopeudet on ilmoitettu myös yhteenvetotaulukossa sivulla 34. 

Merkintöjen ja lunastusten aikarajat löytyvät taulukosta sivulta 4, säännöistä ja avaintietoesitteestä. 

 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta: Sijoitukset arvostetaan arvonlaskentapäivän vallitsevaan viralli-

seen päätöskurssiin tai saatavilla olevaan viimeisimpään arvostustasoon. Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan eu-

roiksi kello 18 noteerauksilla.  

 

Arvo lasketaan ja julkaistaan arvonlaskentapäivää seuravana pankkipäivänä. 

 

Avaintietoesite on saatavissa myös itsenäisenä julkaisuna.  

 

Rahaston sulautumishistoria: Ei sulautumisia. 

 

Vastaava salkunhoitaja: LähiTapiola Varainhoito Oy 
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Sijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 -rahastokohtai-

set säännöt 

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 27.9.2021, voimaan 

12.11.2021 

 

Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä 

(1 - 3 §) ja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n (Rahastoyhtiö) 

hoitamien rahastojen yhteisistä säännöistä. Rahasto noudat-

taa toiminnassaan yhteisiä sääntöjä muilta osin kuin mitä sen 

rahastokohtaisissa säännöissä säädetään. 

 

 

1 § Sijoitusrahaston nimi 

 

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, 

ruotsiksi Placeringsfond LokalTapiola Ränta 100 ja englanniksi Mu-

tual Fund LocalTapiola Fixed Income 100 (jäljempänä Rahasto). 

 

 

2 § Rahaston varojen sijoittaminen 

 

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa sellais-

ten pörssinoteerattujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä 

yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen osuuksiin, jotka si-

joittavat varansa pääasiassa valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, 

yritysten tai vastaavien tahojen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin 

korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on 

rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu.  

 

Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen teho-

kasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotui-

silta muutoksilta.  

 

Rahaston varoista voidaan sijoittaa yhden sijoitusrahaston, erikois-

sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston 

osuuksiin enintään 20 %.  

 

Rahaston varoista yhteensä enintään 30 % voidaan sijoittaa muun 

kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen sijoitusrahaston tai yhteis-

sijoitusyrityksen osuuksiin.  

 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusra-

hastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaih-

toehtorahastojen osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointi-

palkkio on enintään 2,0 %. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion li-

säksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusra-

hastosta, yhteissijoitusyrityksestä tai vaihtoehtorahastosta voidaan 

periä tuottosidonnaisia palkkioita.  

 

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan suoria korkosijoituk-

sia, joita se voi tehdä rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin. 

 

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsi-

telty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:ssä. 

 

 

3 § Rahastokohtaiset ominaisuudet 

 

Rahasto-osuudet, toimeksiannot ja arvonlaskenta 

 

Merkintöjen ja lunastusten aikaraja 

Merkintä- / lunastuspäivä (T) on se päivä, jonka arvoon mer-

kintä/lunastus vahvistetaan.  

 

Merkinnän/lunastuksen vahvistamisen edellytyksenä on merkintä-

maksun / lunastustoimeksiannon vastaanotto Rahastoyhtiön hy-

väksymällä tavalla merkintä-/lunastuspäivänä (T) viimeistään kello 

15:00. Kello 15:00 jälkeen vastaanotetut merkintämaksut / lunas-

tustoimeksiannot vahvistetaan edellä mainittua pankkipäivää seu-

raavan pankkipäivän arvoon. 

 

Rahaston arvon laskeminen 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoite-

taan rahastoesitteessä. 

 

 

Palkkiot 

 

Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot 

 

Rahastoyhtiö voi periä rahasto-osuuden merkinnästä ja lunastuk-

sesta rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä erikseen mainitut 

palkkiot. 

 

Jos sijoitusaika on alle 30 päivää, Rahastoyhtiö voi periä lunastuk-

sesta kaupankäyntipalkkion, joka voi olla enintään 2 % rahasto-

osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Ra-

hastolle.  

 

Rahaston varoista maksettavat korvaukset 

 

Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi 

olla enintään 1,0 % vuodessa Rahaston arvosta. Hallinnointipalkkio 

sisältää myös säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain mukaisena säily-

tysyhteisönä toimimisesta sekä säilytysyhteisölle ja mahdollisille 

alisäilyttäjille Rahaston varojen säilyttämisestä maksettavat palk-

kiot. 

 

Julkaistavista rahasto-osuuden arvoista on vähennetty edellä mai-

nitut palkkiot tai arviot niistä. 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Rahastojen yhteiset säännöt ovat sivuilla 14-21. 
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LähiTapiola Yrityskorko ESG 

Sijoitusrahasto LähiTapiola Yrityskorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto, joka sijoittaa yritysten ja 

pankkien euromääräisiin velkakirjoihin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston tavoitteena on muiden ominai-

suuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

 

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Rahaston sijoituskohteina ovat yritysten ja pankkien 

velkakirjat, sekä likviditeetin ja riskin hajauttamiseksi yritystodistukset, pankkien sijoitustodistukset sekä valtioiden takaamat 

velkakirjat. Kunkin sijoituskohteen luottoluokitus on ostohetkellä korkealuokkaista eli investment grade -tasoa (BBB-/Baa3). 

Rahasto sijoittaa myös ilman kansainvälistä luottoluokitusta oleviin korkoinstrumentteihin, joilla katsotaan olevan investment 

grade –tasoa vastaava luottokelpoisuus. Lisäksi rahaston sijoituksissa voi olla yksittäisiä korkoinstrumentteja, joiden riskiluokitus 

kansainväliseltä luottoluokituslaitokselta on tai sen katsotaan olevan alle investment grade – tason, eli korkeintaan BB+ / Ba1 

luottoluokitus tai sitä vastaavan tasoinen luottokelpoisuus. Rahaston sijoitukset muodostavat hajautetun yritysvelkakirjasalkun. 

Rahaston sijoitusten keskimääräinen korkoriski eli duraatio on yleensä 2–6 vuotta. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä 

yritys- ja pankkivelkakirjojen arvonkehityksestä sekä hyväksyy riskin siitä, että sijoituksen arvo voi vaihdella.

 

Rahasto sijoittaa vakioituihin korkojohdannaisiin edistääkseen tehokasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epä-

suotuisilta muutoksilta.  

 

Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa iBoxx Euro Corporates Overall Performance -indeksiin. Indeksi ei ohjaa sijoituskoh-

devalintaa eikä vastaa rahaston edistämiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahastolla ei ole rahaston edis-

tämiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia koskevaa vertailuindeksiä. 

 

Rahastossa on kasvu- ja tuotto-osuuksia.  

 

Sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTa-

piola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. 

 

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki 

Rahastoyhtiö Oy (aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy). Rahaston nimi muuttui 12.11.2021. Aiempi nimi oli LähiTapiola Vas-

tuullinen Yrityskorko. Osa rahaston osuusrekisteristä on ulkoistettu Nordnet Bank AB:lle. 

 

Tietoa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista 

Rahasto edistää kaikilla arvopaperisijoituksillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisällyttämällä kestävyys-

tekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä 

sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.  

 

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten 

suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista yri-

tyksistä samanaikaisesti perinteisen yritysanalyysin kanssa.   LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköi-

syyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessiamme ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa.  Arvion perus-

teella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysris-

kien hallitsemiseksi. LähiTapiola Varainhoito arvioi merkittävimmäksi rahaston sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi 

kestävyysriskiksi ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja siten 

riskin vaikutuksen rahaston tuottoon arvioidaan olevan rajallinen. 

 

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:  

 

- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota 

koskevia normeja.  

- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.  
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- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihdetuotteista ja -palveluista, perinteisten 

aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.  

- Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.  

- Rahasto ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG-luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä 

toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.  

- Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivi-

hiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 25 prosenttia perustuu kivihiileen, rus-

kohiileen tai turpeeseen. 

- Hiili-intensiivisillä toimialoilla rahasto sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden 

arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.  

- Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa rahastossa. 

 

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että si-

joituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.  

 

LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteisiin rahaston nimissä tapaamalla yritysten johtoa sekä vaikuttamalla 

yrityksiin ja päättäjiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kestävyyden huomioiminen ja aktiivinen omistajuus tukevat rahaston 

pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista.  

 

Ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta raportoidaan muun 

muassa seuraavilla mittareilla:  

- Rahaston MSCI ESG -luokitus 

- Rahaston E-, S- ja G-arvosanat 

- Rahaston Morningstar-vastuullisuusluokitus 

- Rahaston sijoituskohteiden MSCI ESG -luokitusten jakauma 

- Rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen 

- Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumat 

- Rahaston hiilijalanjälki 

 

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vai-

kutukset kestävyystekijöihin.  

 

Lisätietoja verkkosivulla www.lahitapiola.fi/rahastot 
 

Palkkiot, aikarajat ja riskiluokitus 
 

Seuraavalla sivulla ovat voimassa olevat rahastokohtaiset säännöt. Esitteen liitteenä olevassa rahaston avaintietoesitteessä on 

ilmoitettu mm. rahaston kustannukset, rahaston historiallisen volatiliteetin perusteella laskettu riskiluokitus sekä merkittävim-

mät rahastokohtaiset riskit. Kaikki palkkiot sekä rahastojen kiertonopeudet on ilmoitettu myös yhteenvetotaulukossa sivulla 34. 

Merkintöjen ja lunastusten aikarajat löytyvät taulukosta sivulta 4, säännöistä ja avaintietoesitteestä. 

 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta: Sijoitukset arvostetaan arvonlaskentapäivän vallitsevaan viralli-

seen päätöskurssiin tai saatavilla olevaan viimeisimpään arvostustasoon. Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan eu-

roiksi kello 18 noteerauksilla.  

 

Arvo lasketaan ja julkaistaan arvonlaskentapäivää seuravana pankkipäivänä. 

 

Avaintietoesite on saatavissa myös itsenäisenä julkaisuna.  

 

Rahaston sulautumishistoria: Ei sulautumisia. 

 

Vastaava salkunhoitaja: LähiTapiola Varainhoito Oy 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lahitapiola.fi%2Frahastot&data=04%7C01%7Cessi.aholainen%40seligson.fi%7Cace650f613b543d2eb6e08d96d4a4055%7Cd0d4fde24b6a4172adffc73a4502e50e%7C0%7C0%7C637660988879377907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3EL3E0u3RaBCL%2Bc9y0kteOx%2BUQV%2Br4KJeKOodszTCVE%3D&reserved=0
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Sijoitusrahasto LähiTapiola Yrityskorko ESG -rahasto-

kohtaiset säännöt 

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 27.9.2021, voimaan 

12.11.2021 

 

Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä 

(1 - 3 §) ja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n (Rahastoyhtiö) 

hoitamien rahastojen yhteisistä säännöistä. Rahasto noudat-

taa toiminnassaan yhteisiä sääntöjä muilta osin kuin mitä sen 

rahastokohtaisissa säännöissä säädetään. 

 

 

1 § Sijoitusrahaston nimi 

 

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Yrityskorko 

ESG, ruotsiksi Placeringsfond LokalTapiola Företagsränta ESG ja 

englanniksi Mutual Fund LocalTapiola ESG Corporate Bond (jäl-

jempänä Rahasto). 

 

 

2 § Rahaston varojen sijoittaminen 

 

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa yritys-

ten, kuntien sekä muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 

korkoinstrumentteihin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Likvi-

diteetin hallintatarkoituksessa Rahaston varoja voidaan sijoittaa 

myös valtioiden liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin Eu-

roopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston sijoitustoiminnan ta-

voitteena on rahasto-osuuksien tasainen arvonnousu pitkällä ai-

kavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sään-

töjen mukaisella tavalla.  

 

Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää 

ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston si-

joituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuu-

seen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Va-

rainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Voi-

massa olevasta rahastoesitteestä löytyy lisätietoja kestävyysteki-

jöistä sekä siitä, miten rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskun-

taan liittyviä ominaisuuksia ja miten kyseessä olevat ominaisuudet 

toteutuvat. 

 

Rahaston sijoituksista pääosa koostuu korkoinstrumenteista, joi-

den riskiluokitus on investment grade –tasoa. Investment grade –

tasoisiksi sijoituskohteiksi luetaan korkoinstrumentit, joilla on vä-

hintään BBB- / Baa3 luottoluokitus kansainväliseltä luottoluokitus-

laitokselta, sekä ilman kansainvälistä luottoluokitusta olevat kor-

koinstrumentit, joilla katsotaan olevan investment grade –tasoa 

vastaava luottokelpoisuus. Lisäksi rahaston sijoituksissa voi olla yk-

sittäisiä korkoinstrumentteja, joiden riskiluokituksen katsotaan 

olevan alle investment grade – tason, eli korkeintaan BB+ / Ba1 

luottoluokitus tai sitä vastaavan tasoinen luottokelpoisuus. 

 

Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen teho-

kasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotui-

silta muutoksilta.  

 

Rahaston korkoriski (salkun duraatio) on pääsääntöisesti välillä 2-

10 vuotta.  

 

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsi-

telty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:ssä. 

 

 

3 § Rahastokohtaiset ominaisuudet 

 

Rahasto-osuudet, toimeksiannot ja arvonlaskenta 

 

Merkintöjen ja lunastusten aikaraja 

Merkintä- / lunastuspäivä (T) on se päivä, jonka arvoon mer-

kintä/lunastus vahvistetaan.  

 

Merkinnän/lunastuksen vahvistamisen edellytyksenä on merkintä-

maksun / lunastustoimeksiannon vastaanotto Rahastoyhtiön hy-

väksymällä tavalla merkintä-/lunastuspäivänä (T) viimeistään kello 

15:00. Kello 15:00 jälkeen vastaanotetut merkintämaksut / lunas-

tustoimeksiannot vahvistetaan edellä mainittua pankkipäivää seu-

raavan pankkipäivän arvoon. 

 

Rahaston arvon laskeminen 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoite-

taan rahastoesitteessä. 

 

 

Palkkiot 

 

Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot 

 

Rahastoyhtiö voi periä rahasto-osuuden merkinnästä ja lunastuk-

sesta rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä erikseen mainitut 

palkkiot. 

 

Jos sijoitusaika on alle 30 päivää, Rahastoyhtiö voi periä lunastuk-

sesta kaupankäyntipalkkion, joka voi olla enintään 2 % rahasto-

osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan 

Rahastolle.  

 

Rahaston varoista maksettavat korvaukset 

 

Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi 

olla enintään 1,0 % vuodessa Rahaston arvosta. Hallinnointipalkkio 

sisältää myös säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain mukaisena säi-

lytysyhteisönä toimimisesta sekä säilytysyhteisölle ja mahdollisille 

alisäilyttäjille Rahaston varojen säilyttämisestä maksettavat palk-

kiot. 

 

Julkaistavista rahasto-osuuden arvoista on vähennetty edellä mai-

nitut palkkiot tai arviot niistä. 
 

____________________________________________________________ 

 

Rahastojen yhteiset säännöt ovat sivuilla 14-21. 
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Osakerahastot 

 

LähiTapiola Hyvinvointi ESG 

Sijoitusrahasto LähiTapiola Hyvinvointi ESG on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa osakkeisiin tai osakesidon-

naisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskun-

taan liittyviä ominaisuuksia.  

Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoit-

teena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, jotka hyötyvät ihmisen ja ympäris-

tön hyvinvointiin liittyvistä kehityssuunnista. Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon 

sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään myös kestävyysanalyysi. Rahastossa on pää-

sääntöisesti 30–50 tarkoin valittua yritystä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten ar-

vonkehityksestä sekä hyväksyy osakesijoittamiseen sisältyvän osakeriskin. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voi-

makkaastikin. 

 

Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan 

on perusteltua.  

 

Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksiin. In-

deksi ei ohjaa osakevalintaa eikä vastaa rahaston edistämiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahastolla ei 

ole rahaston edistämiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia koskevaa vertailuindeksiä. 

 

Rahastossa on kasvu- ja tuotto-osuuksia.  

 

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) 

LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. 

 

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki 

Rahastoyhtiö Oy (aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy). Rahaston nimi muuttui 12.11.2021. Aiempi nimi oli LähiTapiola Vas-

tuullinen Hyvinvointi. Osa rahaston osuusrekisteristä on ulkoistettu Nordnet Bank AB:lle. 

 

Tietoa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista 

Rahasto edistää kaikilla arvopaperisijoituksillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisällyttämällä kestävyys-

tekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä 

sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.  

 

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten 

suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista yri-

tyksistä samanaikaisesti perinteisen yritysanalyysin kanssa.   LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköi-

syyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessiamme ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa.  Arvion perus-

teella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysris-

kien hallitsemiseksi. LähiTapiola Varainhoito arvioi merkittävimmäksi rahaston sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi 

kestävyysriskiksi ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja siten 

riskin vaikutuksen rahaston tuottoon arvioidaan olevan rajallinen. 

 

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:  

 

- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota 

koskevia normeja.  

- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.  

- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihdetuotteista ja -palveluista, perinteisten 

aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.  
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linpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. 

- Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.  

- Rahasto ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG-luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä 

toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.  

- Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivi-

hiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 25 prosenttia perustuu kivihiileen, rus-

kohiileen tai turpeeseen. 

- Hiili-intensiivisillä toimialoilla rahasto sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden 

arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.  

- Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa rahastossa. 

 

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että si-

joituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.  

 

LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteisiin rahaston nimissä tapaamalla yritysten johtoa, osallistumalla yh-

tiökokouksiin sekä vaikuttamalla yrityksiin ja päättäjiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kestävyyden huomioiminen ja aktii-

vinen omistajuus tukevat rahaston pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista.  

 

Ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta raportoidaan muun 

muassa seuraavilla mittareilla:  

- Rahaston MSCI ESG -luokitus 

- Rahaston E-, S- ja G-arvosanat 

- Rahaston Morningstar-vastuullisuusluokitus 

- Rahaston sijoituskohteiden MSCI ESG -luokitusten jakauma 

- Rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen 

- Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumat 

- Rahaston hiilijalanjälki 

- Rahaston sijoitusten hiili-intensiteettien toimialajakauma vs. markkinaindeksi. 

 

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vai-

kutukset kestävyystekijöihin.  

 

Lisätietoja verkkosivulla www.lahitapiola.fi/rahastot 

 

Palkkiot, aikarajat ja riskiluokitus 

Seuraavalla sivulla ovat voimassa olevat rahastokohtaiset säännöt. Esitteen liitteenä olevassa rahaston avaintietoesitteessä on 

ilmoitettu mm. rahaston kustannukset, rahaston historiallisen volatiliteetin perusteella laskettu riskiluokitus sekä merkittävim-

mät rahastokohtaiset riskit. Kaikki palkkiot sekä rahastojen kiertonopeudet on ilmoitettu myös yhteenvetotaulukossa sivulla 34. 

Merkintöjen ja lunastusten aikarajat löytyvät taulukosta sivulta 4, säännöistä ja avaintietoesitteestä. 

 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta: Sijoitukset arvostetaan arvonlaskentapäivän vallitsevaan viralli-

seen päätöskurssiin tai saatavilla olevaan viimeisimpään arvostustasoon. Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan eu-

roiksi kello 18 noteerauksilla.  

 

Arvo lasketaan ja julkaistaan arvonlaskentapäivää seuravana pankkipäivänä. 

 

Avaintietoesite on saatavissa myös itsenäisenä julkaisuna.  

 

Rahaston sulautumishistoria: Ei sulautumisia. 

 

Vastaava salkunhoitaja: LähiTapiola Varainhoito Oy 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lahitapiola.fi%2Frahastot&data=04%7C01%7Cessi.aholainen%40seligson.fi%7Cace650f613b543d2eb6e08d96d4a4055%7Cd0d4fde24b6a4172adffc73a4502e50e%7C0%7C0%7C637660988879377907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3EL3E0u3RaBCL%2Bc9y0kteOx%2BUQV%2Br4KJeKOodszTCVE%3D&reserved=0
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Sijoitusrahasto LähiTapiola Hyvinvointi ESG - rahasto-

kohtaiset säännöt 

 

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 27.9.2021, voimaan 

12.11.2021 

 

Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä 

(1 - 3 §) ja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n (Rahastoyhtiö) 

hoitamien rahastojen yhteisistä säännöistä. Rahasto noudat-

taa toiminnassaan yhteisiä sääntöjä muilta osin kuin mitä sen 

rahastokohtaisissa säännöissä säädetään. 

 

1 § Sijoitusrahaston nimi 

 

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Hyvinvointi 

ESG, ruotsiksi Placeringsfond LokalTapiola Välfärd ESG ja englan-

niksi Mutual Fund LocalTapiola ESG Wellbeing (jäljempänä Ra-

hasto). 

 

 

2 § Rahaston varojen sijoittaminen 

 

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajui-

sesti pääasiassa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnai-

siin instrumentteihin, jotka hyödyntävät hyvinvointi- ja terveys-

alaan liittyviä kehityssuuntia tai jotka palvelevat tai tukevat tällaisia 

yrityksiä. Rahaston varat hajautetaan sijoitusrahastolain ja näiden 

sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston tavoitteena on pitkällä ai-

kavälillä saavuttaa mahdollisimman hyvä arvonnousu.  

 

Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää 

ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston si-

joituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuu-

seen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Va-

rainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Voi-

massa olevasta rahastoesitteestä löytyy lisätietoja kestävyysteki-

jöistä sekä siitä, miten rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskun-

taan liittyviä ominaisuuksia ja miten kyseessä olevat ominaisuudet 

toteutuvat. 

 

Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen teho-

kasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotui-

silta muutoksilta. 

 

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan suoria korkosijoituk-

sia, joita se voi tehdä rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin. 

 

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsi-

telty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:ssä. 

 

 

3 § Rahastokohtaiset ominaisuudet 

 

Rahasto-osuudet, toimeksiannot ja arvonlaskenta 

 

Merkintöjen ja lunastusten aikaraja 

Merkintä- / lunastuspäivä (T) on se päivä, jonka arvoon mer-

kintä/lunastus vahvistetaan.  

 

Merkinnän/lunastuksen vahvistamisen edellytyksenä on merkintä-

maksun / lunastustoimeksiannon vastaanotto Rahastoyhtiön hy-

väksymällä tavalla merkintä-/lunastuspäivänä (T) viimeistään kello 

15:00. Kello 15:00 jälkeen vastaanotetut merkintämaksut / lunas-

tustoimeksiannot vahvistetaan edellä mainittua pankkipäivää seu-

raavan pankkipäivän arvoon. 

 

Rahaston arvon laskeminen 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoite-

taan rahastoesitteessä. 

 

 

Palkkiot 

 

Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot 

 

Rahastoyhtiö voi periä rahasto-osuuden merkinnästä ja lunastuk-

sesta rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä erikseen mainitut 

palkkiot. 

 

Jos sijoitusaika on alle 30 päivää, Rahastoyhtiö voi periä lunastuk-

sesta kaupankäyntipalkkion, joka voi olla enintään 2 % rahasto-

osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Ra-

hastolle.  

 

Rahaston varoista maksettavat korvaukset 

 

Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi 

olla enintään 1,6 % vuodessa Rahaston arvosta. Hallinnointipalkkio 

sisältää myös säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain mukaisena säily-

tysyhteisönä toimimisesta sekä säilytysyhteisölle ja mahdollisille 

alisäilyttäjille Rahaston varojen säilyttämisestä maksettavat palk-

kiot. 

 

Julkaistavista rahasto-osuuden arvoista on vähennetty edellä mai-

nitut palkkiot tai arviot niistä. 

 

_______________________________________________________ 

 

Rahastojen yhteiset säännöt ovat sivuilla 14-21. 
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linpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. 

LähiTapiola Osake 100 

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkki-

noille sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten pörssinoteerattujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyri-

tysten ja vaihtoehtorahastojen osuuksiin, jotka sijoittavat varansa eri yhtiöiden arvopapereihin. 

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Aktiivisesti hoidettu rahasto pyrkii ottamaan näke-

mystä sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta arvonkehityksestä. Sijoitukset tehdään pääasiassa pörssinoteerattujen 

sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. LähiTapiola Osake 100 on suunnattu erityisesti 

LähiTapiolan varainhoitoasiakkaille, ja se sopii osaksi hajautettua salkkua. Rahastomerkinnän vähimmäissumma muille kuin Lä-

hiTapiolan omaisuudenhoitoasiakkaille on 30 000 euroa. 

 

Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. 

Rahastokumppanien arviointi sisältää myös kestävyysanalyysin.  

 

LähiTapiola Varainhoito arvioi, että rahaston kestävyysriskit liittyvät rahastokumppanin valitsemiin sijoituskohteisiin ja ne vai-

kuttavat rahastoon rahastokumppanin sijoituskohteita koskevien sijoituspäätösten kautta. Riskien vaikutusta rahaston tuottoon 

rajataan valitsemalla sijoitustoiminnassaan kestävyysriskit huomioivat rahastokumppanit. Siten riskien vaikutus rahaston tuot-

toon on rajallinen. Rahastossa ei huomioida sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, koska rahastokumppa-

nin valitsemista kohderahastojen sijoituskohteista ei aina ole saatavissa riittäviä tietoja. 

 

Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin edistääkseen tehokasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epä-

suotuisilta muutoksilta. 

 

Rahastossa on kasvuosuuksia.  

 

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki 

Rahastoyhtiö Oy (aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy).  

 

Rahasto muuttui erikoissijoitusrahastosta UCITS-rahastoksi (sijoitusrahastodirektiivin vaatimukset täyttäväksi rahastoksi) 

12.11.2021. 

 

Palkkiot, aikarajat ja riskiluokitus 
 

Seuraavalla sivulla ovat voimassa olevat rahastokohtaiset säännöt. Esitteen liitteenä olevassa rahaston avaintietoesitteessä on 

ilmoitettu mm. rahaston kustannukset, rahaston historiallisen volatiliteetin perusteella laskettu riskiluokitus sekä merkittävim-

mät rahastokohtaiset riskit. Kaikki palkkiot sekä rahastojen kiertonopeudet on ilmoitettu myös yhteenvetotaulukossa sivulla 34. 

Merkintöjen ja lunastusten aikarajat löytyvät taulukosta sivulta 4, säännöistä ja avaintietoesitteestä. 

 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta: Sijoitukset arvostetaan arvonlaskentapäivän vallitsevaan viralli-

seen päätöskurssiin tai saatavilla olevaan viimeisimpään arvostustasoon. Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan eu-

roiksi kello 18 noteerauksilla.  

 

Arvo lasketaan ja julkaistaan arvonlaskentapäivää seuravana pankkipäivänä. 

 

Avaintietoesite on saatavissa myös itsenäisenä julkaisuna.  

 

Rahaston sulautumishistoria: Ei sulautumisia. 

 

Vastaava salkunhoitaja: LähiTapiola Varainhoito Oy  
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Sijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 -rahastokohtai-

set säännöt 

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 27.9.2021, voimaan 

12.11.2021 

 

Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä 

(1 - 3 §) ja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n (Rahastoyhtiö) 

hoitamien rahastojen yhteisistä säännöistä. Rahasto noudat-

taa toiminnassaan yhteisiä sääntöjä muilta osin kuin mitä sen 

rahastokohtaisissa säännöissä säädetään. 

 

 

1 § Sijoitusrahaston nimi 

 

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, 

ruotsiksi Placeringsfond LokalTapiola Aktie 100 ja englanniksi Mu-

tual Fund LocalTapiola Equity 100 (jäljempänä Rahasto). 

 

 

2 § Rahaston varojen sijoittaminen 

 

Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti pääasiassa sellais-

ten pörssinoteerattujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen, yh-

teissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen osuuksiin, jotka sijoit-

tavat varansa eri yhtiöiden arvopapereihin. Rahaston sijoitustoi-

minnan tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvon-

nousu.  

 

Rahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin edistääkseen teho-

kasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotui-

silta muutoksilta.  

 

Rahaston varoista voidaan sijoittaa yhden sijoitusrahaston, erikois-

sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston 

osuuksiin enintään 20 %.  

 

Rahaston varoista yhteensä enintään 30 % voidaan sijoittaa muun 

kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen sijoitusrahaston tai yhteis-

sijoitusyrityksen osuuksiin.  

 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusra-

hastojen, erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaih-

toehtorahastojen osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointi-

palkkio on enintään 2,0 %. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion li-

säksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusra-

hastosta, yhteissijoitusyrityksestä tai vaihtoehtorahastosta voidaan 

periä tuottosidonnaisia palkkioita.  

 

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan suoria korkosijoituk-

sia, joita se voi tehdä rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin. 

 

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsi-

telty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:ssä. 

 

 

3 § Rahastokohtaiset ominaisuudet 

 

Rahasto-osuudet, toimeksiannot ja arvonlaskenta 

 

Merkintöjen ja lunastusten aikaraja 

Merkintä- / lunastuspäivä (T) on se päivä, jonka arvoon mer-

kintä/lunastus vahvistetaan.  

 

Merkinnän/lunastuksen vahvistamisen edellytyksenä on merkintä-

maksun / lunastustoimeksiannon vastaanotto Rahastoyhtiön hy-

väksymällä tavalla merkintä-/lunastuspäivänä (T) viimeistään kello 

15:00. Kello 15:00 jälkeen vastaanotetut merkintämaksut / lunas-

tustoimeksiannot vahvistetaan edellä mainittua pankkipäivää seu-

raavan pankkipäivän arvoon. 

 

 

Rahaston arvon laskeminen 

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoite-

taan rahastoesitteessä. 

 

 

Palkkiot 

 

Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot 

 

Rahastoyhtiö voi periä rahasto-osuuden merkinnästä ja lunastuk-

sesta rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä erikseen mainitut 

palkkiot. 

 

Jos sijoitusaika on alle 30 päivää, Rahastoyhtiö voi periä lunastuk-

sesta kaupankäyntipalkkion, joka voi olla enintään 2 % rahasto-

osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Ra-

hastolle.  

 

 

Rahaston varoista maksettavat korvaukset 

 

Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi 

olla enintään 1,0 % vuodessa Rahaston arvosta. Hallinnointipalkkio 

sisältää myös säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain mukaisena säily-

tysyhteisönä toimimisesta sekä säilytysyhteisölle ja mahdollisille 

alisäilyttäjille Rahaston varojen säilyttämisestä maksettavat palk-

kiot. 

 

Julkaistavista rahasto-osuuden arvoista on vähennetty edellä mai-

nitut palkkiot tai arviot niistä. 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Rahastojen yhteiset säännöt ovat sivuilla 14-21. 
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Rahastojen asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen puhe-

linpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. 

Kulut ja palkkiot  

 
Rahaston nimi Merkintä-

palkkio 
Lunastus-
palkkio 

Lyhytaikaisten  
sijoitusten  
mahdollinen  
ylimääräinen  
lunastuspalkkio 

Vuotouinen 
hallinnointi- 
palkkio 
 

Sijoituskohteena 
olevien sijoitusra-
hastojen hallinnoin-
tipalkkion maksimi-
määrä 

Juoksevat  
kulut 
31.12.2020 

Kiertonopeus 
31.12.2020 

Kehittyvät  
Korkomarkkinat 

- - 
2 % < 1 kk 0,60 %1 2 % 1,07 % 18,40 % 

Korko 100 - - 2 % < 1 kk 0,40 %1 2 % 0,59 % -11,37 % 

Yrityskorko ESG - - 2 % < 1 kk 0,70 %  0,70 % 66,09 % 

Hyvinvointi ESG - - 2 % < 1 kk 1,50 %  1,50 % 20,43 % 

Osake 100 - - 2 % < 1 kk 0,40 %1 2 % 0,59 % -8,07 % 
 

1 Hallinnointipalkkion lisäksi peritään sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointipalkkiot. 

 

Sijoitusrahastolta perittävät kulut 

Rahaston hallinnoinnista ja säilytysyhteisön palveluista aiheutuvat kulut katetaan rahastoyhtiölle maksettavalla hallinnointi-

palkkiolla. Hallinnointipalkkio sisältää rahastojen sijoitusten säilytyksestä aiheutuvat säilytyskulut ja säilytysyhteisövalvonnasta 

aiheutuvan säilytysyhteisöpalkkion. Hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin rahasto-osuuden arvosta ja se sisältyy päivittäin 

julkaistavaan osuuden arvoon. Palkkiota ei siis veloiteta osuudenomistajilta erikseen.  

 

Rahaston varoista maksetaan lisäksi ulkopuolisen palveluntarjoajan laskun mukaan muita rahaston sijoitustoimintaan liittyviä 

kuluja, esim. kaupankäynnin selvitykseen liittyvät tapahtumamaksut, pankkikulut sekä mahdollisia lakisääteisiä rahaston sijoi-

tuksiin tai sijoitustoimintaan liittyviä kuluja. 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tilivuonna perittyihin toteutuneisiin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toi-

seen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi toisten rahastojen osuuksien ostamisesta 

ja myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot).   

 

Sijoittajalta merkinnän ja lunastuksen yhteydessä perittävät kulut 

Mikäli rahastosta peritään merkintä- tai lunastuspalkkio, veloitetaan se merkintä- tai lunastustapahtuman yhteydessä. Merkintä- 

ja lunastuspalkkiot maksetaan rahastoyhtiölle.  Merkintäpalkkio lasketaan asiakkaan rahaston tilille maksamasta merkintäsum-

masta ja lunastuspalkkio tai lunastuksen yhteydessä perittävä kaupankäyntipalkkio lasketaan rahastolta lunastettavien osuuk-

sien arvosta. 

 

Rahasto-osuudet on tarkoitettu pitkäaikaisiksi sijoituskohteiksi. Tämän vuoksi rahastoyhtiöllä on normaalin lunastuspalkkion 

lisäksi sääntöjen mukaan oikeus periä 2 %:n suuruinen lunastuspalkkio, jos osuudenomistaja lunastaa osuutensa alle 1 kuukau-

den kuluessa niiden merkinnästä. Tämä lyhytaikaisen sijoituksen lunastuspalkkio hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle. Yli-

määräinen palkkio ei ole käytössä tällä hetkellä. 

 

Tämän esitteen mukaisista LähiTapiola -nimisten rahastojen palkkioista voidaan poiketa kokonaisasiakkuuden perusteella. 

 

Salkun kiertonopeus on rahaston arvopapereiden vaihtuvuus tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan vähentämällä tehtyjen osto-

jen ja myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma (summa1). Salkun kiertonopeus on saadun luvun 

(summa1) suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkastelujaksolla. Esimerkiksi kiertonopeus 200 % tarkoittaa siten, että 

tarkastelujakson aikana on myyty kaikki rahaston arvopaperit ja tilalle ostettu uudet. Negatiivinen kiertonopeus tarkoittaa, että 

salkunhoitajan käymän arvopaperikaupan kokonaisvolyymi on ollut pienempi kuin merkintöjen ja lunastusten. Mikäli kiertono-

peus on 0 %, rahasto ei ole käynyt muuta kauppaa, kuin lunastuksista ja merkinnöistä aiheutuvaa kaupankäyntiä 
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Rahastojen asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen puhe-

linpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. 

Etämyynti ja oikeussuojakeinot 

Tietoa etämyynnistä 

Etäsopimiseen ja -sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. En-

nakkotiedot, asioinnin ehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla suomen ja ruotsin kielellä. Kuluttajalla ei ole ilman Rahastoyhtiön 

erillistä suostumusta oikeutta peruuttaa etäsopimuksena tehtyä rahastomerkintää sen jälkeen, kun merkintä on maksettu ra-

haston pankkitilille (tai suoritettu muulla rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla). Sijoituksella ei kuitenkaan ole vähimmäiskestoai-

kaa. Lyhytaikaisista (rahastosta riippuen alle 1, 3 tai 6 kk) sijoituksista voidaan kuitenkin sääntöjen mukaan periä tavallista suu-

rempi lunastuspalkkio. Ylimääräinen palkkio ei ole tällä hetkellä käytössä. 

Erimielisyyksien ratkaisu 

Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä LähiTapiola-ryhmän asiakaspalve-

lunumeroon (09) 453 8500. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa LähiTapiola-ryhmään palveluun liittyvästä virheestä ja siihen 

mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Mahdolliset valitukset tulee toimittaa kirjallisesti LähiTapiolalle. 

 

Asiakasvalitus voi olla vapaamuotoinen. Valituksesta on käytävä ilmi asiakkaan nimi, yhteystiedot sekä mahdollisimman yksi-

tyiskohtainen kuvaus valitukseen johtaneesta tapahtumasta. Valitukset käsitellään mahdollisimman ripeästi ja niistä lähetetään 

kirjallinen vastaus asiakkaalle joko sähköpostitse tai kirjeitse. 

 

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimilla sijoitusrahastoilla ei ole Sijoittajien korvausrahaston suojaa eivätkä ne ole talletus-

suojan piirissä. Sijoitusrahaston varoja säilytetään aina erillään Rahastoyhtiön ja toisen sijoitusrahaston varoista eikä sijoitusra-

haston varoja voida ulosmitata Rahastoyhtiön velasta. 

 

Mikäli asiakassuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalainsäädäntöä, Asiakkaalla on käytettävissään ainakin seuraavat tuomiois-

tuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot: 

FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa ilmaista neuvontaa ja selvittelyapua finanssialan asiakkaille vakuutus-, pankki- ja arvopa-

periasioissa. FINE antaa neuvontaa koskien muun muassa lainsäädäntöä, sopimusehtoja ja finanssialan menettelytapoja. FINE:n 

yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta, jotka antavat suositusluonteisia lausuntoja kir-

jallisen pyynnön perusteella. Lautakuntien lausuntoa voi pyytää, jos vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tarjoama selvittely- ja neu-

vonta-apu ei ole riittävää ongelmien ratkaisemiseksi.  

 

Palvelu on maksutonta ja se on käytössä kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja tarjoavaan 

Yhtiöön. Yhteystiedot: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, sähköposti info(at)fine.fi, puhelin 09 

6850 120. Osoitteessa www.fine.fi löytyy yhteydenottolomake.  

Kuluttajariitalautakunta  

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elin-

keinonharjoittajia. Lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkai-

suillaan. Valituslomakkeen sekä ohjeita ja neuvoja saa kuluttajaoikeusneuvojalta sekä kuluttajariitalautakunnan www-sivuilta. 

Yhteystiedot: Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3, tai PL 306, 00531 Helsinki. Puhelin 029 566 5200, sähköposti: kril@oikeus.fi 

www.kuluttajariita.fi 

 

Asiakas voi myös saattaa erimielisyydet Suomessa olevan asuinpaikkansa käräjäoikeuden tutkittavaksi. 

http://www.kuluttajariita.fi/


 

LähiTapiola-rahastot 
  

Liite rahastoesitteeseen 
Avaintietoesitteet 12.11.2021 

Korkorahastot 

LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat 

LähiTapiola Korko 100 

LähiTapiola Yrityskorko ESG 

 

 

Osakerahastot 

LähiTapiola Hyvinvointi ESG 

LähiTapiola Osake 100 

 



Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa.
Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon
perustuen.  

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat
Osuuslajit A ja B | ISIN-koodit FI4000024716 (A / kasvu) ja FI4000058946 (B / tuotto)
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat on aktiivisesti hoidettu korkovarainhoitorahasto, joka sijoittavat maailmanlaajuisesti
korkosijoituksiin sekä kehittyvillä markkinoilla että kehitysmaissa. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu.

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Aktiivinen korkorahasto (UCITS), aloituspäivä 25.5.2011.

Sijoituskohteet Sijoituskohteena ovat pääasiassa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten
osuudet. Kohderahastot voivat sijoittaa sekä yritysten että julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin
joukkovelkakirjalainoihin. Kohderahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä.
Rahaston sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon
sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahastokumppanien arviointi sisältää myös
kestävyysanalyysin. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se on
salkunhoidon valuuttanäkemyksen mukaan perusteltua.

Raportoinnissa käytettävä indeksi Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa JPMorgan EMBI Global Diversified (EUR hedged) (33,3 %),
JPMorgan GBIEM Global Diversified 10% Cap 1% Floor (33,3 %) ja JPMorgan CEMBI Broad Diversified
Comp Index (EUR hedged) (33,3 %) -indeksien yhdistelmään. Indeksit eivät ohjaa sijoituskohdevalintaa.

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 15,
merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo
15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat
käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi joudutaan myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään
sen pankkipäivän arvoon, jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan.

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B). Sijoituskohteiden tuotot (esim. korot)
sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Tuotto-osuuksille (B) jaetaan
vuosittain tuotto, jonka määrän päättää yhtiökokous.

Suositeltu vähimmäissijoitusaika 4 vuotta. Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa
4 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili

1 2 3 44 5 6 7

⇦ Pienempi riski, tyypillisesti
pienemmät tuotot.

Suurempi riski, tyypillisesti
suuremmat tuotot. ⇨

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 4/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava perustuu rahaston
historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella ajan myötä.

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden
lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös
valuuttakurssiriski. Kehittyviin markkinoihin ja kehitysmaihin liittyy poliittisia riskejä. Niiden toteutuminen voi vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen ja
viivästyttää rahastosta tehtäviä lunastuksia. Johdannaisten käyttö suojaamistarkoituksessa voi vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta.
Johdannaisten käyttö lisätuottojen saamiseksi voi lisätä riskiä ja tuotto-odotusta. Lisäksi rahastoon vaikuttaa riski salkunhoitajan korkonäkemyksen
epäonnistumisesta.

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteen sivuilla 6-7.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Rahaston kulut

Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen markkinoinnin ja jakelun,
kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio Ei

Lunastuspalkkio Ei

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 1,07 % vuodessa (vuonna 2020)

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio Ei

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tilivuonna
perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella
vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia
palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi
toisten rahastojen osuuksien ostamisesta ja
myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja
lunastuspalkkiot). 

Rahastoesite löytyy osoitteesta www.lahitapiola.fi
tai sen voi pyytää puhelimitse (09 - 453 8500).

Aiempi arvonkehitys

Oheisessa kaaviossa on esitetty Kehittyvät
Korkomarkkinat -rahaston kasvuosuuden (A-osuus,
euroissa) arvonkehitys viimeksi kuluneilta
kymmeneltä vuodelta. Rahasto aloitti toimintansa
25.5.2011.

Siniset pylväät: rahaston vuosituotto.

Harmaat pylväät: indeksin vuosituotto.*

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut,
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia
merkintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

*JPMorgan Emerging Markets Bond (50 %) ja
JPMorgan Emerging Local Markets (50 %) 30.4.2020
asti.

Käytännön tiedot

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. Rahaston
säilytysyhteisönä toimii OP Säilytys Oy. Henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan voimassa olevaa lakia sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Lisätietoja
yhtiöstä kysyttäessä.

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy
(aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy).

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. Lisätietoja rahastosta (rahastoesite, säännöt,
tilinpäätös ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla internet-sivuilta osoitteesta www.lahitapiola.fi sekä
rahastoyhtiöstä. LähiTapiola-ryhmän asiakkaita palvellaan numerossa (09) 453 8500.

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 27.9.2021 ja ne ovat voimassa 12.11.2021 alkaen. Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty
toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 12.11.2021 alkaen. Avaintietoesitteen
viimeisin versio on saatavilla verkkosivuilla www.lahitapiola.fi.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa.
Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon
perustuen.  

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100
Osuuslaji A (kasvu) | ISIN-koodi FI4000029376
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti juoksuajaltaan eripituisiin valtioiden ja muiden
julkisyhteisöjen sekä yritysten liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin
arvonnousu. Rahasto on suunnattu erityisesti LähiTapiolan varainhoitoasiakkaille, ja se sopii osaksi hajautettua salkkua.

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Aktiivinen korkorahasto (UCITS), joka aloitti toimintansa 7.9.2011. Rahasto muuttui
erikoissijoitusrahastosta UCITS-rahastoksi 12.11.2021.

Sijoituskohteet Sijoitukset tehdään pääasiassa pörssinoteerattujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen tai
yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. Rahaston sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana
toimivan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahastokumppanien
arviointi sisältää myös kestävyysanalyysin. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin
edistääkseen tehokasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotuisilta muutoksilta.

Raportoinnissa käytettävä indeksi Ei ole.

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 15,
merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo
15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat
käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi joudutaan myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään
sen pankkipäivän arvoon, jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan.

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on vain kasvuosuuksia (A). Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan rahaston
sijoituspolitiikan mukaisesti.

Suositeltu vähimmäissijoitusaika 3 vuotta. Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa
3 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili

1 2 33 4 5 6 7

⇦ Pienempi riski, tyypillisesti
pienemmät tuotot.

Suurempi riski, tyypillisesti
suuremmat tuotot. ⇨

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 3/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava perustuu rahaston
historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella ajan myötä.

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden
lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös
valuuttakurssiriski. Johdannaisten käyttö suojaamistarkoituksessa voi vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö lisätuottojen
saamiseksi voi lisätä riskiä ja tuotto-odotusta. Lisäksi rahastoon vaikuttaa riski salkunhoitajan korkonäkemyksen epäonnistumisesta. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteen sivuilla 6-7.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Rahaston kulut

Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen markkinoinnin ja jakelun,
kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio
LähiTapiola Varainhoidon
omaisuudenhoitoasiakkaille 0 euroa, muuten 5
% merkintäsummasta.

Lunastuspalkkio Omaisuudenhoitoasiakkaille 0 euroa, muuten
5 % lunastussummasta.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 0,59 % vuodessa (vuonna 2020)

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio Ei

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tilivuonna
perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella
vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia
palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi
toisten rahastojen osuuksien ostamisesta ja
myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja
lunastuspalkkiot). 

Rahastoesite löytyy osoitteesta www.lahitapiola.fi
tai sen voi pyytää puhelimitse (09 - 453 8500).

Aiempi arvonkehitys

Oheisessa kaaviossa on esitetty Korko 100 -
rahaston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa)
arvonkehitys viimeksi kuluneilta kymmeneltä
vuodelta. Rahasto aloitti toimintansa 7.9.2011.

Siniset pylväät: rahaston vuosituotto.

Harmaat pylväät: indeksin vuosituotto.

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut,
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia
merkintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

Käytännön tiedot

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. Rahaston
säilytysyhteisönä toimii OP Säilytys Oy. Henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan voimassa olevaa lakia sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Lisätietoja
yhtiöstä kysyttäessä.

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy
(aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy).

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. Lisätietoja rahastosta (rahastoesite, säännöt,
tilinpäätös ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla internet-sivuilta osoitteesta www.lahitapiola.fi sekä
rahastoyhtiöstä. LähiTapiola-ryhmän asiakkaita palvellaan numerossa (09) 453 8500.

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 27.9.2021 ja ne ovat voimassa 12.11.2021 alkaen. Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty
toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 12.11.2021 alkaen. Avaintietoesitteen
viimeisin versio on saatavilla verkkosivuilla www.lahitapiola.fi.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa.
Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon
perustuen.  

Sijoitusrahasto LähiTapiola Yrityskorko ESG
Osuuslajit A ja B | ISIN-koodit FI0008810205 (A / kasvu) ja FI4000042247 (B / tuotto)
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Yrityskorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yritysten ja pankkien
euromääräisiin velkakirjoihin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Rahasto sopii
sijoittajalle, joka haluaa hyötyä yritys- ja pankkivelkakirjojen arvonkehityksestä sekä hyväksyy riskin siitä, että sijoituksen arvo voi vaihdella.

Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston sijoituspäätöksissä
huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä sijoituskohteiden
toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Aktiivinen korkorahasto (UCITS), aloituspäivä 19.12.2005.

Sijoituskohteet Rahaston sijoituskohteina ovat yritysten ja pankkien velkakirjat, sekä likviditeetin ja riskin
hajauttamiseksi yritystodistukset, pankkien sijoitustodistukset sekä valtioiden takaamat velkakirjat.
Kunkin sijoituskohteen luottoluokitus on ostohetkellä korkealuokkaista eli investment grade –tasoa
(vähintään BBB-/Baa3). Rahasto sijoittaa myös ilman luottoluokitusta oleviin pohjoismaisiin
korkopapereihin, jotka omaisuudenhoitajan arvion mukaan vastaavat investment grade -
luottokelpoisuustasoa. Rahaston sijoitukset muodostavat hajautetun yritysvelkakirjasalkun.
Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja
analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään myös kestävyysanalyysi. Rahaston
sijoitusten keskimääräinen korkoriski eli duraatio on yleensä 2-10 vuotta. Rahasto sijoittaa vakioituihin
korkojohdannaisiin edistääkseen tehokasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden
epäsuotuisilta muutoksilta.

Raportoinnissa käytettävä indeksi Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa iBoxx Euro Corporates Overall Performance -indeksiin.
Indeksit eivät ohjaa sijoituskohdevalintaa.

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 15,
merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo
15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat
käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi joudutaan myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään
sen pankkipäivän arvoon, jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan.

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B). Sijoituskohteiden tuotot (esim. korot)
sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Tuotto-osuuksille (B) jaetaan
vuosittain tuotto, jonka määrän päättää yhtiökokous.

Suositeltu vähimmäissijoitusaika 3 vuotta. Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa
3 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili

1 2 33 4 5 6 7

⇦ Pienempi riski, tyypillisesti
pienemmät tuotot.

Suurempi riski, tyypillisesti
suuremmat tuotot. ⇨

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 3/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava perustuu rahaston
historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella ajan myötä.

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden
lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). Johdannaisten käyttö suojaamistarkoituksessa voi vähentää rahaston riskiä ja
tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö lisätuottojen saamiseksi voi lisätä riskiä ja tuotto-odotusta. Lisäksi rahastoon vaikuttaa riski salkunhoitajan
korkonäkemyksen epäonnistumisesta.

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteen sivuilla 6-7.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Rahaston kulut

Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen markkinoinnin ja jakelun,
kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio Ei

Lunastuspalkkio Ei

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 0,70 % vuodessa (vuonna 2020)

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio Ei

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tilivuonna
perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella
vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia
palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi
toisten rahastojen osuuksien ostamisesta ja
myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja
lunastuspalkkiot). 

Rahastoesite löytyy osoitteesta www.lahitapiola.fi
tai sen voi pyytää puhelimitse (09 - 453 8500).

Aiempi arvonkehitys

Oheisessa kaaviossa on esitetty Yrityskorko ESG -
rahaston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa)
arvonkehitys viimeksi kuluneilta kymmeneltä
vuodelta. Rahasto aloitti toimintansa 19.12.2005.

Siniset pylväät: rahaston vuosituotto.

Harmaat pylväät: indeksin vuosituotto.*

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut,
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia
merkintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

*30.4.2020 asti iBoxx Corporate Performance -
indeksi

Käytännön tiedot

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. Rahaston
säilytysyhteisönä toimii OP Säilytys Oy. Osa rahaston osuusrekisteristä on ulkoistettu Nordnet Bank AB:lle. Henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan
voimassa olevaa lakia sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Lisätietoja yhtiöstä kysyttäessä.

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy
(aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy).

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. Lisätietoja rahastosta (rahastoesite, säännöt,
tilinpäätös ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla internet-sivuilta osoitteesta www.lahitapiola.fi sekä
rahastoyhtiöstä. LähiTapiola-ryhmän asiakkaita palvellaan numerossa (09) 453 8500.

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 27.9.2021 ja ne ovat voimassa 12.11.2021 alkaen. Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty
toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 12.11.2021 alkaen. Avaintietoesitteen
viimeisin versio on saatavilla verkkosivuilla www.lahitapiola.fi.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa.
Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon
perustuen.  

Sijoitusrahasto LähiTapiola Hyvinvointi ESG
Osuuslajit A ja B | ISIN-koodit FI0008804745 (A / kasvu) ja FI4000029681 (B / tuotto)
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Hyvinvointi ESG on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston
sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Indeksit eivät ohjaa osakevalintaa. Rahaston
tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten
arvonkehityksestä sekä hyväksyy osakesijoittamiseen sisältyvän osakeriskin. Rahaston arvo voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaastikin.

Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston sijoituspäätöksissä
huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä sijoituskohteiden
toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Aktiivinen osakerahasto (UCITS), aloituspäivä 17.1.2001.

Sijoituskohteet Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, jotka hyötyvät ihmisen hyvinvointiin liittyvistä kehityssuunnista.
Nämä yritykset ovat pääosin terveysalalla. Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan
LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta
tehdään myös kestävyysanalyysi. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkoin valittua yritystä. Rahasto
sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon
valuuttanäkemyksen mukaan on perusteltua.

Raportoinnissa käytettävä indeksi Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa Morningstar Developed Markets Target Market Exposure
NR USD -indeksiin. Indeksit eivät ohjaa osakevalintaa.

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 15,
merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo
15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat
käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi joudutaan myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään
sen pankkipäivän arvoon, jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan.

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B). Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot)
sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Tuotto-osuuksille (B) jaetaan
vuosittain tuotto, jonka määrän päättää yhtiökokous.

Suositeltu vähimmäissijoitusaika 7 vuotta. Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa
7 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili

1 2 3 4 55 6 7

⇦ Pienempi riski, tyypillisesti
pienemmät tuotot.

Suurempi riski, tyypillisesti
suuremmat tuotot. ⇨

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 5/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava perustuu rahaston
historialliseen kehitykseen eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella ajan myötä.

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi
vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa hyvinvointi-teeman mukaisesti. Tietyn teeman mukaan sijoittavien
rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin
sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. Johdannaisten käyttö suojaamistarkoituksessa voi vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten
käyttö lisätuottojen saamiseksi voi lisätä riskiä ja tuotto-odotusta. Lisäksi rahastoon vaikuttaa riski salkunhoitajan osakevalintojen epäonnistumisesta. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteen sivuilla 6-7.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Rahaston kulut

Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen markkinoinnin ja jakelun,
kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio Ei

Lunastuspalkkio Ei

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 1,50 % vuodessa (vuonna 2020)

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio Ei

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tilivuonna
perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella
vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia
palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi
toisten rahastojen osuuksien ostamisesta ja
myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja
lunastuspalkkiot). 

Rahastoesite löytyy osoitteesta www.lahitapiola.fi
tai sen voi pyytää puhelimitse (09 - 453 8500).

Aiempi arvonkehitys

Oheisessa kaaviossa on esitetty Hyvinvointi ESG -
rahaston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa)
arvonkehitys viimeksi kuluneilta kymmeneltä
vuodelta. Rahasto aloitti toimintansa 17.1.2001.

Siniset pylväät: rahaston vuosituotto.

Harmaat pylväät: indeksin vuosituotto.*

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut,
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia
merkintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

*Dow Jones Stoxx 600 TR 31.12.2014 asti. MSCI
Daily World TR Net USD 30.4.2020 asti.

Käytännön tiedot

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. Rahaston
säilytysyhteisönä toimii OP Säilytys Oy. Osa rahaston osuusrekisteristä on ulkoistettu Nordnet Bank AB:lle. Henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan
voimassa olevaa lakia sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Lisätietoja yhtiöstä kysyttäessä.

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy
(aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy).

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. Lisätietoja rahastosta (rahastoesite, säännöt,
tilinpäätös ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla internet-sivuilta osoitteesta www.lahitapiola.fi sekä
rahastoyhtiöstä. LähiTapiola-ryhmän asiakkaita palvellaan numerossa (09) 453 8500.

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 27.9.2021 ja ne ovat voimassa 12.11.2021 alkaen. Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty
toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 12.11.2021 alkaen. Avaintietoesitteen
viimeisin versio on saatavilla verkkosivuilla www.lahitapiola.fi.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa.
Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät
sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon
perustuen.  

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100
Osuuslaji A (kasvu) | ISIN-koodi FI4000029384
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka kuuluu LähiTapiola-ryhmään.
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on
rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. LähiTapiola Osake 100 on suunnattu erityisesti LähiTapiolan varainhoitoasiakkaille, ja se sopii osaksi
hajautettua salkkua.

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Aktiivinen osakerahasto (UCITS), joka aloitti toimintansa 7.9.2011. Rahasto muuttui
erikoissijoitusrahastosta UCITS-rahastoksi 12.11.2021.

Sijoituskohteet Sijoitukset tehdään pääasiassa pörssinoteerattujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen tai
yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan
LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Rahastokumppanien arviointi
sisältää myös kestävyysanalyysin. Rahasto voi sijoittaa myös johdannaissopimuksiin edistääkseen
tehokasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotuisilta muutoksilta.

Raportoinnissa käytettävä indeksi Ei ole.

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 15,
merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo
15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat
käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi joudutaan myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään
sen pankkipäivän arvoon, jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan.

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on vain kasvuosuuksia (A). Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan rahaston
sijoituspolitiikan mukaisesti.

Suositeltu vähimmäissijoitusaika 7 vuotta. Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa
7 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili

1 2 3 4 5 66 7

⇦ Pienempi riski, tyypillisesti
pienemmät tuotot.

Suurempi riski, tyypillisesti
suuremmat tuotot. ⇨

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava perustuu rahaston
historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella ajan myötä.

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi
vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi rahastoon vaikuttaa riski salkunhoitajan osakenäkemyksen epäonnistumisesta. Rahasto
sijoittaa varojaan myös osakesektorirahastoihin. Osakesektoreiden arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin toisistaan ja osakemarkkinoiden yleisestä
kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski. Rahaston käyttämien sijoituskohteiden valuutan arvon heikkeneminen
vaikuttaa negatiivisesti rahaston arvoon ja vahvistuminen vaikuttaa positiivisesti. Johdannaisten käyttö suojaamistarkoituksessa voi vähentää rahaston
riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö lisätuottojen saamiseksi voi lisätä riskiä ja tuotto-odotusta. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteen sivuilla 6-7.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 



Rahaston kulut

Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen markkinoinnin ja jakelun,
kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio
LähiTapiola Varainhoidon
omaisuudenhoitoasiakkaille 0 euroa, muuten 5
% merkintäsummasta.

Lunastuspalkkio
LähiTapiola Varainhoidon
omaisuudenhoitoasiakkaille 0 euroa, muuten 5
% merkintäsummasta.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 0,59 % vuodessa (vuonna 2020)

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio Ei

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tilivuonna
perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella
vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia
palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi
toisten rahastojen osuuksien ostamisesta ja
myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja
lunastuspalkkiot). 

Rahastoesite löytyy osoitteesta www.lahitapiola.fi
tai sen voi pyytää puhelimitse (09 - 453 8500).

Aiempi arvonkehitys

Oheisessa kaaviossa on esitetty Osake 100 -
rahaston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa)
arvonkehitys viimeksi kuluneilta kymmeneltä
vuodelta. Rahasto aloitti toimintansa 7.9.2011.

Siniset pylväät: rahaston vuosituotto.

Harmaat pylväät: indeksin vuosituotto.

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut,
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia
merkintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

Käytännön tiedot

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. Rahaston
säilytysyhteisönä toimii OP Säilytys Oy. Henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan voimassa olevaa lakia sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Lisätietoja
yhtiöstä kysyttäessä.

Rahaston hallinnointi siirtyi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle 12.11.2021. Tätä ennen rahaston hallinnoinnista vastasi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy
(aiemmin nimeltään FIM Varainhoito Oy).

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. Lisätietoja rahastosta (rahastoesite, säännöt,
tilinpäätös ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla internet-sivuilta osoitteesta www.lahitapiola.fi sekä
rahastoyhtiöstä. LähiTapiola-ryhmän asiakkaita palvellaan numerossa (09) 453 8500.

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 27.9.2021 ja ne ovat voimassa 12.11.2021 alkaen. Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty
toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa 12.11.2021 alkaen. Avaintietoesitteen
viimeisin versio on saatavilla verkkosivuilla www.lahitapiola.fi.

Rahaston asiakaspalvelua hoitavat LähiTapiola Varainhoito Oy, LähiTapiola Private Banking, LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen

puhelinpalvelu (09) 453 8500 sekä LähiTapiolan verkkopalvelu. Rahastoa Hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
 


