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Sijoitusrahasto Evli Varainhoito 30 
Rahastokohtaiset säännöt 
 
Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.  

§ 1 Sijoitusrahasto  
Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Evli Va-
rainhoito 30 (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Placerings-
fonden Evli Global Multi Manager 30 ja englanniksi 
Evli Global Multi Manager 30 Fund. 
 
§ 4 Sijoitusrahaston sijoitustoiminnan ta-
voite 
Sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on 
saada Sijoitusrahastoon sijoitetuille varoille tuotto, 
joka ylittää vertailuindeksin tuoton. Kulloinkin käy-
tössä oleva, Rahastoyhtiön hallituksen päättämä 
vertailuindeksi ilmoitetaan voimassa olevassa 
avaintietoesitteessä. Lisäksi Sijoitusrahasto edis-
tää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja 
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia Tiedonanto-
velvoiteasetuksen artiklan 8 mukaisesti. Lisätie-
toja ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominai-
suuksien edistämisestä rahastoesitteestä. 
 
§ 5 Sijoitusrahaston sijoitusstrategia  
Sijoitusrahasto on korkopainotteinen yhdistelmä-
rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa ETA-
alueelle rekisteröityjen sijoitusrahastojen, erikois-
sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten ra-
hasto-osuuksiin, pörssilistattujen rahastojen (ETF) 
osuuksiin sekä johdannaissopimuksiin. Sijoitusra-
haston varoja voidaan sijoittaa sijoitusrahastolain 
mukaisin rajoituksin, hajauttaen sijoitustoimin-
nasta aiheutuvat riskit: 
 
1. Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumenttei-
hin, kuten vaihtovelkakirjoihin, optiotodistuksiin, 
henkilöstöoptioihin, osakeindeksiobligaatioihin, 
merkintäoikeuksiin, osaketalletustodistuksiin, in-
deksiosuuksiin, sertifikaatteihin ja warrantteihin. 
 
2. Suomessa tai muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja 
kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusra-
hastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusra-
hastojen rahastoosuuksiin tai yhteissijoitusyritys-
ten osuuksiin. 
 
3. Suomalaisten erikoissijoitusrahastojen rahasto-
osuuksiin, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa toimiluvan saaneiden vaihtoehtorahasto-
jen osuuksiin sekä sellaisten yhteissijoitusyritysten 
tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin, joiden hallin-
nosta ja salkunhoidosta vastaavat tahot ovat toimi-
luvan saaneita valtiossa, jonka valvova viranomai-
nen kuuluu IOSCO:n monenkeskisen yhteistyö-
pöytäkirjan piiriin tai että valvovan viranomaisen ja 
Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on muutoin 
riittävässä määrin varmistettu ja edellyttäen että 
yhteissijoitusyritykset toimivat oman kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti tämän valtion tunnuste-
tun valvontaviranomaisen valvonnan alaisena. Li-
säksi edellytetään, että osuudenomistajien suoja 
ja varojen erilläänpitoa, lainaksiottoa ja -antoa 
sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden il-
man katetta tapahtuvaa luovutusta koskeva sään-
tely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia. 
 
4. Rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuot-
taviin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana 
tai takaajana voi olla Euroopan talousalueeseen 
kuuluva valtio tai sen keskus-, alue tai paikallisvi-
ranomainen tai keskuspankki, Euroopan keskus-
pankki, Euroopan unioni tai Euroopan investointi-
pankki, muu kuin Euroopan talousalueeseen kuu-
luva valtio tai tällaisen valtion osavaltio, taikka kan-
sainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähin-
tään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva val-
tio. 
 
5. Rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuot-
taviin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana 
tai takaajana voi olla Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa tai muussa OECD-valtiossa 
toimiva luottolaitos, vakuutusyhtiö, sijoituspalvelu-
yritys tai muu yhteisö. 
 
6. Vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopi-
muksiin, joiden kohde-etuutena voi olla arvopa-
peri, rahamarkkinaväline, luottoriski (credit de-
fault), sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen 
osuus, talletus luottolaitoksessa, hyödyketuote, 
raaka-aine, palvelu, rahoitus- tai talousindeksi, va-
luuttakurssi tai valuutta. Vakioimattoman johdan-
naissopimuksen vastapuolena voi olla luottolaitos 
tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai yh-
teisö, jonka kotipaikka on jossakin muussa, edellä 
5. kohdassa tarkoitetussa OECDvaltiossa ja johon 
sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta 
koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan unio-
nin lainsäädäntöä. Vakioimattomiin johdannaisso-
pimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski 
ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % Si-
joitusrahaston varoista, jos vastapuoli on 7 koh-
dassa tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauk-
sessa 5 % Sijoitusrahaston varoista. 
 
Kohdissa 1 ja 4-6 tarkoitetut arvopaperit, raha-
markkinavälineet sekä vakioidut johdannaissopi-
mukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena ar-
vopaperipörssin pörssilistalla tai niillä käydään 
kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimi-
valla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkina-
paikalla. Rahastoyhtiö pitää yllä luetteloa Sijoitus-
rahaston käyttämistä markkinapaikoista, joka on 
saatavilla Rahastoyhtiöstä. 

7. Muihin kuin kohdassa 4. Tarkoitettuihin raha-
markkinavälineisiin edellyttäen, että niiden liikkee-
seenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoitta-
jien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, 
ja edellyttäen, että niiden:  
 
a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluva valtio tai sen keskus-, 
alue- tai paikallisviranomainen tai keskuspankki, 
Euroopan keskuspankki, Euroopan unioni tai Eu-
roopan investointipankki, muu kuin Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluva valtio tai tällaisen valtion 
osavaltio, taikka kansainvälinen julkisyhteisö, 
jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluva valtio, tai 
 
b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen 
laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena 
d-kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, tai 
 
c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö, jonka 
toiminnan vakautta valvotaan Euroopan unionin 
lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukai-
sesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudat-
taa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka 
vastaavat Euroopan unionin lainsäädäntöä, tai 
 
d) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkee-
seen laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin 
sijoituksiin sovelletaan sijoittajansuojaa, joka vas-
taa edellä a, b tai c-kohdassa säädettyä, ja liikkee-
seenlaskijan oma pääoma on vähintään 10 miljoo-
naa euroa ja joka laatii ja julkaisee tilinpäätök-
sensä neuvoston direktiivin 2013/34/EU mukai-
sesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on 
yksi tai useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen las-
kema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena si-
joitusrahastolaissa tarkoitetulla sallitulla markkina-
paikalla, ja joka on erikoistunut konsernin rahoituk-
seen, tai yhteisö, joka on erikoistunut sellaisten ar-
vopaperistamisvälineiden rahoitukseen, joissa 
hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmiuslimiit-
tiä. 
 
8. Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että 
talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on 
nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeis-
tään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen ko-
tipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa tai Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, Yh-
dysvalloissa tai Japanissa. Sijoitusrahaston varoja 
voidaan sijoittaa enintään 20 % saman luottolai-
toksen vastaanottamiin talletuksiin. 
 
9. Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskueh-
doissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit julki-
sen kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssin 
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pörssilistalla tai muulla säännellyllä, säännöllisesti 
toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella 
markkinapaikalla yhden vuoden kuluessa niiden 
liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti 
voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään 
sanotun ajan kuluttua umpeen. 
 
10. Muihin kuin edellä kohdissa 1, 4-7 ja 9 tarkoi-
tettuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin 
enintään 10 % rahaston varoista. 
 
Sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 
10 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja 
rahamarkkinavälineisiin, mutta kuitenkin yhteensä 
enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan arvopa-
pereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yh-
teisön vastaanottamiin talletuksiin, tai sellaisiin va-
kioimattomiin johdannaissopimuksiin, joista Sijoi-
tusrahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön koh-
distuva vastapuoliriski. 
 
Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan ar-
vopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylit-
tävät 5 % Sijoitusrahaston varoista saa olla enin-
tään 40 % Sijoitusrahaston varoista. Tätä rajoi-
tusta ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin vakioi-
mattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamiseen, 
joissa vastapuolena on edellä 8 kohdassa tarkoi-
tettu luottolaitos. Rajoitus ei myöskään koske sijoi-
tuksia edellä kohdissa 2 ja 3 tarkoitettujen sijoitus-
rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 
 
Sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa saman si-
joitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissi-
joitusyrityksen osuuksiin enintään 20 %, edellyt-
täen että kyseiset rahastot tai yhteissijoitusyrityk-
set eivät sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mu-
kaan voi sijoittaa yli 10 % varoistaan toisten sijoi-
tusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 
Sijoitusrahaston varoista yhteensä enintään 30 % 
voidaan sijoittaa edellä kohdassa 3 tarkoitettujen 
erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten 
osuuksiin. Sijoitusrahasto saa hankkia omistuk-
seensa enintään 25 % saman sijoitusrahaston tai 
yhteissijoitusyrityksen osuuksista. 
 
Sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa ainoas-
taan sellaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusra-
hastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joi-
den vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enin-
tään 4 % sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston 
tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. Tämän kiinteän 
hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena ole-
vasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta 
tai yhteissijoitusyrityksestä voidaan periä tuotto-
sidonnaisia palkkioita. 
 
Sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa myös Ra-
hastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-
osuuksiin. Rahastoyhtiö perii hallinnointipalkkion 
myös näistä sijoituskohteista, mutta Sijoitusrahas-
tolta ei peritä näiden sijoituskohteiden osalta mer-
kintä- eikä lunastuspalkkioita. 
 
Sijoitusrahaston varoista voidaan 10 - 50 % sijoit-
taa osakkeisiin, osakesidonnaisiin arvopapereihin 
tai osakejohdannaisiin. Tämä osuus voi tilapäisesti 

olla pienempi. Sijoitusrahastolla on aina oltava riit-
tävät käteisvarat. Rahastoyhtiö saa ottaa Sijoitus-
rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoi-
tusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka 
vastaa enintään 10 % Sijoitusrahaston varoista. 
 
Sijoitusrahaston varojen hoitamisen tehosta-
miseksi Sijoitusrahaston varoihin kuuluvista arvo-
papereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan 
tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia, mikäli ne 
selvitetään laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä 
tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Ylei-
sesti käytössä olevien sopimusehtojen mukaisia 
lainaus- ja takaisinostosopimuksia voidaan myös 
tehdä sellaisten koti- tai ulkomaisten arvopaperin-
välittäjien kanssa, jotka ovat tunnustetun valvonta-
viranomaisen valvonnan alaisia. Lainattujen arvo-
papereiden yhteismäärä ei saa ylittää 25 % Sijoi-
tusrahaston arvosta. Rajoitus ei koske lainausso-
pimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoit-
tamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaa-
dittaessa takaisin. Takaisinostosopimusten ja 
edellisessä kappaleessa tarkoitettujen luottojen 
yhteismäärä ei saa ylittää 10 % Sijoitusrahaston 
arvosta. 
 
Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää Finans-
sivalvonnan määräämin ehdoin osana Sijoitusra-
haston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa 
sekä suojaustarkoituksessa. Osakeposition, mu-
kaan lukien osakejohdannaiset, delta-korjattu arvo 
voi vaihdella 0,1 - 0,5 välillä. Vakioituja tai vakioi-
mattomia valuuttajohdannaisia voidaan käyttää 
suojaustarkoituksessa ja vain niissä valuutoissa, 
joissa Sijoitusrahastolla on sijoituksia. 
 
Sijoitusrahaston johdannaispositioihin sekä lai-
naus- ja takaisinostosopimuksiin perustuva va-
kuusvaatimus ei saa ylittää 30 % Sijoitusrahaston 
arvosta. Optioiden preemioiden yhteenlaskettu 
markkina-arvo ei saa ylittää 30 % Sijoitusrahaston 
arvosta. Optioita voidaan asettaa ja omistaa, 
vaikka Sijoitusrahasto ei omistaisikaan kohde-
etuutena olevaa arvopaperia. Sijoitusrahaston ar-
vopapereiden, rahamarkkinavälineiden ja johdan-
naissopimusten yhteenlaskettua riskiä seurataan 
päivittäin vakuusvaateen ja kokonaisposition 
delta-luvun avulla. 
 
§ 11 Rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle 
suoritettava korvaus  
Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hal-
linnointipalkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussar-
joittain ja jonka suuruus yhdessä Säilytysyhteisölle 
maksettavan korvauksen kanssa on enintään 2,00 
% vuodessa laskettuna Sijoitusrahaston päivittäi-
sestä arvosta. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa 
palkkion tarkan määrän rahasto-osuussarjoittain. 
Palkkion määrä lasketaan päivittäin ja vähenne-
tään Sijoitusrahaston arvosta Sijoitusrahaston vel-
kana Rahastoyhtiölle. Rahastoyhtiö veloittaa palk-
kiot kuukausittain jälkikäteen. 
 
Finanssivalvonta on hyväksynyt säännöt 
25.3.2022. 
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Sijoitusrahastodirektiivin (UCITS IV) mukaisten rahastojen yhteiset 
säännöt 
 
Sijoitusrahastojen säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten rahastojen yhteisistä säännöistä. 

§ 2 Rahastoyhtiö 
Sijoitusrahaston hallinnoinnista vastaa Evli-Ra-
hastoyhtiö Oy (Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edus-
taa omissa nimissään Sijoitusrahastoa, toimii Sijoi-
tusrahaston puolesta sitä koskevissa asioissa 
sekä käyttää Sijoitusrahastossa olevaan omaisuu-
teen liittyviä oikeuksia. 
 
§ 3 Säilytysyhteisö 
Sijoitusrahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ). Helsingin sivukonttori 
(Säilytysyhteisö). Säilytysyhteisö voi käyttää tehtä-
viensä hoitamisessa apunaan säilytyspalveluteh-
täviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vas-
taavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa ole-
via yhteisöjä. 
 
§ 6 Rahasto-osuus 
Sijoitusrahastossa voi olla sekä tuotto- että kas-
vuosuuksia. Sijoitusrahaston rahasto-osuudet voi-
daan jakaa murto-osiin. Yksi (1) rahasto-osuus 
muodostuu kymmenestätuhannesta (10 000) kap-
paleesta yhtä suuria murto-osia.  
 
Sijoitusrahastossa voi olla hallinnointipalkkion, 
tuotonmaksun tiheyden, noteerausvaluutan tai in-
deksi-, inflaatio, korko-, valuutta- tai muun johdan-
naissuojauksen perusteella toisistaan poikkeavia 
rahasto-osuussarjoja. Rahastoyhtiön hallitus päät-
tää kunkin rahasto-osuuslajin ja -sarjan liikkee-
seenlaskusta sekä merkintäehdoista, jotka ilmoite-
taan kulloinkin voimassa olevassa avaintietoesit-
teessä sekä rahastoesitteessä. Merkintäehdot voi-
vat vaihdella merkintäsumman, sijoitusajan, jake-
lukanavan, maantieteellisen alueen tai Evli-kon-
sernin kokonaisasiakkuuden perusteella. 
 
Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien mää-
rän suhteessa jakautuvaan osuuteen Sijoitusra-
haston varoista ottaen huomioon rahasto-osuus-
sarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Jos ra-
hasto-osuudenomistajan omistus uuden merkin-
nän tai rahastovaihdon johdosta nousee yksittäi-
sessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-
osuussarjan minimimerkintämäärän tai jos ra-
hasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus Evli-
konsernissa kasvaa omistusaikana, Rahastoyhtiö 
muuntaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä 
omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, 
jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus 
muuntohetkellä vastaa tai johon kokonaisasiak-
kuus oikeuttaa.  
 
Jos rahasto-osuudenomistajan omistus laskee lu-
nastusten tai rahastonvaihtojen johdosta yksittäi-
sessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan 
merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän 
tai rahasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus 

pienenee omistusaikana, on Rahastoyhtiöllä oi-
keus muuntaa omistus rahasto-osuudenomistajien 
yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koske-
maan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimer-
kinnän suuruutta omistus vastaa tai johon koko-
naisasiakkuus muuntohetkellä oikeuttaa. 
 
Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kai-
kista rahasto-osuuksista ja rekisteröi omistuksien 
siirrot. Rahastoyhtiö ei anna kirjallista osuustodis-
tusta rahasto-osuuksista osuudenomistajalle. 
 
§ 7 Sijoitusrahaston tuotonjako 
Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää 
tuotto-osuuksille jaettavasta vuotuisesta tuotosta 
ja sen maksamisesta. Tuottona jaetaan vähintään 
voimassa olevassa rahastoesitteessä ilmoitettu 
prosenttiosuus Rahastoyhtiön varsinaisen yhtiöko-
kouspäivän tuotto-osuuden arvosta. Tuotonjaossa 
pyritään tasaisuuteen. Tuotto-osuuksille jaettu 
tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta 
Sijoitusrahaston pääomasta. 
 
Tuotto maksetaan rahasto-osuudenomistajalle 
Rahastoyhtiön varsinaisen yhtiökokouspäivän re-
kisteritietojen mukaisesti viimeistään yhden (1) 
kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön varsinaisesta 
yhtiökokouksesta. Tuotto maksetaan rahasto-
osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. 
 
Sellaisten Sijoitusrahaston osuussarjojen osalta, 
jotka jakavat vuotuisen tuoton useammassa kuin 
yhdessä maksuerässä, Rahastoyhtiön varsinainen 
yhtiökokous vahvistaa tuoton irrottamisen ajan-
kohdat. Tuoton irrottamisen ajankohtana jaettava 
tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta 
Sijoitusrahaston pääomasta ja maksetaan osuu-
denomistajalle tuoton irrottamisen ajankohdan 
mukaisten rekisteritietojen mukaisesti viimeistään 
yhden (1) kuukauden kuluttua. Kunkin tuotonmak-
suerän irrottamisajankohta ja maksettavan tuoton 
määrän ilmoitetaan Sijoitusrahaston avain-
tietoesitteessä ja rahastoesitteessä.   
 
Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva 
tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan Si-
joitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edel-
leen. 
 
§ 8 Sijoitusrahaston ja rahasto-osuuden 
arvo 
Sijoitusrahaston arvo määritetään vähentämällä 
Sijoitusrahaston varoista Sijoitusrahaston velat. 
Sijoitusrahastoon sisältyvät arvopaperit ja johdan-
naissopimukset arvostetaan voimassa olevaan 
markkina-arvoon. Tällä tarkoitetaan julkisesti saa-
tavilla olevaa vallitsevaa päätöskurssia markkinoi-
den sulkeutumishetkellä. Osakkeiden, osakesi-
donnaisten arvopapereiden ja johdannaisten 

osalta tällä tarkoitetaan viimeisintä kaupanteko-
kurssia sekä rahasto-osuuksien osalta viimeisintä 
vahvistettua arvoa. Korkoa tuottavien instrument-
tien osalta tällä tarkoitetaan viimeisintä kaupante-
kokurssia tai markkinatakausjärjestelmässä osto-
noteerausten keskiarvoa. Talletukset arvostetaan 
nimellisarvoon huomioiden mahdollinen kertynyt 
korko. Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvos-
tetaan sopimusten kohteena olevien arvopaperei-
den markkinahinnan perusteella. Arvopaperit, 
joille ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, 
arvostetaan objektiivisin perustein Rahastoyhtiön 
hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. 
Määrittäessään Sijoitusrahaston arvoa Rahasto-
yhtiö käyttää kansainvälisten valuuttapankkien il-
moittamien julkisesti saatavilla olevien viimeisim-
pien osto- ja myyntinoteerausten keskiarvoja tai 
Euroopan tai Ruotsin keskuspankin päivittäin vah-
vistamia valuuttakursseja. 
 
Rahasto-osuuden arvo on yllä mainitulla tavalla 
laskettu Sijoitusrahaston arvo jaettuna liikkeellä 
olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä, kuitenkin 
niin, että tuotto-osuuksien arvossa otetaan huomi-
oon niille jaettu tuotto. Rahasto-osuuden arvo il-
moitetaan Sijoitusrahaston perusvaluutassa tai 
osuussarjan noteerausvaluutassa. 
  
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia voidaan laskea 
liikkeelle muissa valuutoissa kuin euroissa. Mikäli 
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia on laskettu liik-
keelle muissa valuutoissa kuin euroissa, lasketaan 
valuuttamääräisten rahasto-osuuksien arvo sa-
moilla valuuttakursseilla kuin Sijoitusrahaston 
arvo. Valuuttamääräiset rahasto-osuudet voidaan 
suojata valuuttariskiä vastaan valuuttajohdannai-
silla. Valuutta- tai muun johdannaissuojauksen si-
sältävien rahasto-osuuksien suojauskustannuk-
set, valuutanvaihdosta aiheutuneet kustannukset 
sekä suojaustoimenpiteiden voitot tai tappiot koh-
dennetaan vain kyseisille osuussarjoille.   
 
Rahasto-osuuksien arvot lasketaan pääsääntöi-
sesti jokaisena suomalaisena pankkipäivänä, pois 
lukien ne suomalaiset pankkipäivät, jolloin Sijoitus-
rahaston tai sen sijoituskohteiden arvoa ei voida 
ulkomaisista pyhä- tai pankkivapaapäivistä joh-
tuen tarkasti määritellä. Tällaisia pyhä- tai pankki-
vapaapäiviä voivat olla esimerkiksi kirkolliseen 
muuhun uskonnolliseen juhlaan liittyvät pyhäpäi-
vät, kansallispäivät tai muut kansalliset juhla- ja 
vapaapäivät. Tiedot päivistä, jolloin rahasto-
osuuksien arvoja ei lasketa, on saatavissa Rahas-
toyhtiöstä sekä Rahastoyhtiön Internet-sivuilta. 
 
Mikäli rahasto-osuuksien arvoja ei voida luotetta-
vasti määrittää, voi Rahastoyhtiö väliaikaisesti 
keskeyttää rahasto-osuuksien arvonlaskennan ra-
hasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuuden tur-
vaamiseksi. Tilanteita, jolloin arvonlaskenta 
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voidaan keskeyttää, ovat poikkeuksellisen epäva-
kaa tai ennalta arvaamaton markkinatilanne, poik-
keukselliset olosuhteet tai jokin muu painava syy. 
Rahasto-osuuden viimeisin arvo on saatavilla Ra-
hastoyhtiöstä sekä Rahastoyhtiön Internet-sivuilta. 
 
§ 9 Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus 
ja vaihto 
Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa Ra-
hastoyhtiössä sekä muissa rahastoesitteessä 
määritellyissä merkintäpaikoissa 8 §:ssä määritel-
tyinä Sijoitusrahaston aukioloaikoina. Rahasto-
osuuksien merkintä ei ole mahdollista sellaisina 
pankkipäivinä, jolloin rahasto-osuuksien arvon-
määritys on 8 §:n mukaisesti väliaikaisesti keskey-
tetty. Tiedot päivistä, jolloin merkintää tai merkin-
tätoimeksiantoa ei ole mahdollista tehdä on saata-
vissa Rahastoyhtiöstä. 
 
Rahastoyhtiö ottaa vastaan merkintätoimeksian-
toja jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuksien 
merkintä toteutetaan sille pankkipäivälle vahvistet-
tavaan rahasto-osuuden arvoon, jolloin merkintä-
toimeksianto on annettu määräaikaan mennessä 
edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu vaa-
ditut tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän hen-
kilöllisyydestä. Merkitsijän tulee merkinnän yhtey-
dessä ilmoittaa, minkä rahasto-osuussarjan 
osuuksia merkitään sekä koskeeko merkintä 
tuotto- vai kasvuosuuksia. Merkintäsumman tulee 
olla Rahastoyhtiön käytettävissä markkinoilla nor-
maalisti noudatettavassa määräajassa toimeksi-
annon antamisesta. Merkintäsumman velottami-
nen tapahtuu kahden pankkipäivän kuluttua mer-
kinnästä. Maksuaikataulua ja merkintäsumman 
maksamista kuvataan tarkemmin rahastojen toi-
meksianto-ohjeissa ja rahastoesitteessä.   
 
Mikäli merkintätoimeksianto on rekisteröity Rahas-
toyhtiössä toimeksiantopäivänä klo 14.00 (Suo-
men aikaa) tai sen jälkeen, tai mikäli toimeksianto-
päivä ei ole pankkipäivä tai Sijoitusrahaston auki-
olopäivä, toteutetaan merkintä seuraavalle mah-
dolliselle pankkipäivälle tai aukiolopäivälle lasket-
tavaan rahasto-osuuden arvoon. 
 
Rahastoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä merkintätoi-
meksiannosta, hylätä suoritettu merkintä tai mer-
kintätoimeksianto tai siirtää sen toteuttamista, mi-
käli sille ei ole toimitettu vaadittuja tietoja merkin-
nän toteuttamiseksi, mikäli asiakassuhteelle ei ole 
Rahastoyhtiön mielestä todellista tarvetta tai mikäli 
asiakassuhteen arvioidaan heikentävän muiden 
rahasto-osuudenomistajien etua tai yhdenvertai-
suutta. Rahastoyhtiöllä on oikeus väliaikaisesti 
keskeyttää merkintöjen vastaanottaminen osuu-
denomistajien yhdenvertaisuuteen tai muuhun 
osuudenomistajien painavaan etuun liittyvästä 
syystä. Merkintöjen vastaanottaminen voidaan 
keskeyttää tai merkintöjä rajoittaa esimerkiksi ti-
lanteessa, jossa Sijoitusrahastoon uusien merkin-
töjen muodossa tulevan pääoman sijoittaminen Si-
joitusrahaston osuudenomistajien etujen mukai-
sesti vaarantuu. 

Rahastoyhtiön hallitus voi antaa tarkemmat ohjeet 
siitä, kuinka rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu 
ulkomailla tai muussa kuin Suomessa kulloinkin 
käytössä olevassa valuutassa.  
 
Rahastoyhtiö ottaa vastaan lunastustoimeksian-
toja jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksi-
anto on annettava Rahastoyhtiölle toimeksianto-
päivänä ennen klo 14.00 (Suomen aikaa). Lunas-
tuksen yhteydessä on mahdollinen kirjallinen 
osuustodistus toimitettava Rahastoyhtiölle. Lunas-
tus toteutetaan lunastuspäivälle vahvistettavaan 
rahasto-osuuden arvoon edellyttäen, että Sijoitus-
rahastolla on lunastukseen tarvittavat käteisvarat 
ja että rahasto-osuuden arvonlaskentaa ei ole vä-
liaikaisesti keskeytetty. Kello 14.00 (Suomen ai-
kaa) jälkeen vastaanotettu ja rekisteröity lunastus-
toimeksianto toteutetaan rahasto-osuuden seu-
raavan mahdollisen pankkipäivän arvoon edellyt-
täen, että rahasto-osuuden arvonlaskentaa ei ole 
väliaikaisesti keskeytetty. Lunastuksesta saatavat 
varat vähennettynä mahdollisella lunastuspalkki-
olla maksetaan kahden pankkipäivän kuluttua lu-
nastuksesta. Maksuaikataulua ja lunastussumman 
maksamista kuvataan tarkemmin rahastojen toi-
meksianto-ohjeissa ja rahastoesitteessä. 
 
Lunastuksen on tapahduttava Sijoitusrahaston va-
roilla. Mikäli Sijoitusrahaston on hankittava varat 
lunastamiseen realisoimalla Sijoitusrahaston va-
roja, tämän on tapahduttava ilman aiheetonta vii-
vytystä, kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon ku-
luessa siitä, kun lunastustoimeksianto on annettu 
Rahastoyhtiölle. Lunastus toteutetaan tällöin vii-
meistään sen päivän rahasto-osuuden arvoon, 
jona varat realisoinnista on saatu. Sijoitusrahasto 
voi erityisestä syystä Finanssivalvonnan luvalla 
ylittää edellä mainitun kahden (2) viikon määrä-
ajan lunastuksen suorittamiseksi. Lunastustoimek-
sianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön 
suostumuksella. 
 
Rahastoyhtiö voi rahasto-osuudenomistajien yh-
denvertaisuuden tai rahasto-osuudenomistajien 
muun painavan edun sitä vaatiessa väliaikaisesti 
keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset. Ra-
hastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-
osuuksien lunastukset, esimerkiksi jos Sijoitusra-
haston päämarkkinapaikka tai merkittävä osa 
markkinapaikoista on suljettu tai kaupankäyntiä 
kyseisellä markkinalla on rajoitettu, tai normaaliin 
tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi tai mi-
käli Rahastoyhtiö voisi joutua luovuttamaan Sijoi-
tusrahaston varoja niiden markkina-arvoa merkit-
tävästi alhaisemmalla hinnalla. 
 
Rahastoyhtiö ja rahasto-osuudenomistaja voivat 
erityistapauksissa sopia, että rahasto-osuudet voi-
daan vaihtoehtoisesti lunastaa antamalla rahasto-
osuudenomistajalle lunastushintaa vastaava 
määrä Rahaston arvopapereita taikka arvopape-
reita ja käteistä. Rahastoyhtiön on lunastussopi-
musta tehdessään huolehdittava siitä, että toimen-
pide ei vaaranna muiden osuudenomistajien etua 
Sijoitusrahastossa. 

Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa 
rahasto-osuudenomistajan rahasto-osuudet ilman 
osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta, 
mikäli lunastukselle on osuudenomistajaan liittyvä 
painava peruste ja lisäksi peruste liittyy siihen, että 
osuudenomistajan omistuksesta Sijoitusrahas-
tossa voi aiheutua Rahastoyhtiölle velvoitteita, 
joita Rahastoyhtiön ei voida edellyttää kohtuudella 
hoitavan. Painava peruste voi muodostua silloin 
kun osuudenomistaja muuttaa valtioon, joka edel-
lyttää huomattavaa lisäraportointia tai Rahastoyh-
tiön liittymistä jäseneksi sellaisiin ulkomaisiin yh-
teisöihin, joihin sen ei muutoin ole tarpeen liittyä, 
taikka Rahastoyhtiön toimintaan liittyvän paikalli-
sen lainsäädännön noudattamista muussa kuin 
Rahastoyhtiön sijaintimaassa. Painava peruste voi 
muodostua myös, kun osuudenomistaja joutuu pa-
kote- tai sanktiolistalle ja pakotteen vastainen toi-
minta tulisi todennäköisesti aiheuttamaan huomat-
tavaa haittaa Rahastoyhtiön toiminnalle tai Rahas-
toyhtiö rikkoisi toimintaansa kohdistuvaa lainsää-
däntöä tai viranomaisten määräyksiä.  
 
Lunastus toteutetaan lunastuspäätöksen tekopäi-
vän arvoon eikä siitä peritä lunastuspalkkiota. Lu-
nastuksesta ja lunastuksen perusteesta ilmoite-
taan viipymättä rahasto-osuudenomistajalle sen 
jälkeen, kun lunastusperuste on tullut Rahastoyh-
tiön tietoon. 
 
Rahasto-osuudenomistaja voi vaihtaa Sijoitusra-
haston sisällä tuotto-osuudet kasvuosuuksiksi ja 
päinvastoin tai yhdessä valuutassa noteeratut ra-
hasto-osuudet toisessa valuutassa noteerattuihin 
osuuksiin. 
 
Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Uuden 
rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahasto-
yhtiölle selvitys saannostaan, jonka jälkeen omis-
tus rekisteröidään rahasto-osuusrekisteriin. 
 
§ 10 Rahasto-osuuksien merkintä- ja lu-
nastuspalkkio 
Rahastoyhtiö perii palkkiona rahasto-osuuden 
merkinnästä enintään kaksi (2) prosenttia merkin-
täsummasta ja lunastuksesta enintään kaksi (2) 
prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Yhtä lunas-
tustapahtumaa kohden korvauksen määrä on kui-
tenkin vähintään avaintietoesitteessä määritelty 
vähimmäiskorvaus. Rahastoyhtiö voi siirtää mer-
kinnän ja lunastuksen yhteydessä vähennetyn 
palkkion osittain tai kokonaan Sijoitusrahastoon 
kattamaan Sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta ai-
heutuneita kaupankäyntikuluja. Rahastoyhtiön 
hallitus päättää kulloinkin voimassa olevat, osuus-
laji- ja osuussarjakohtaiset merkintä-, lunastus- ja 
vaihtopalkkioiden määrät sekä omistusoikeuden 
siirrosta perittävän rekisteröintimaksun suuruu-
den. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin 
voimassa olevissa avaintietoesitteissä sekä rahas-
tojen hinnastossa. 
 
Rahasto-osuuksien jakelusta vastaava asiamies 
voi periä merkinnän ja/tai lunastuksen yhteydessä 
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oman toimeksiantohinnastonsa mukaisen palk-
kion, jonka suuruus voi olla enintään viisi (5) pro-
senttia merkintäsummasta tai lunastussuorituk-
sesta. 
 
§ 12 Rahasto-osuudenomistajien kokous 
Rahastoyhtiö kutsuu koolle rahasto-osuudenomis-
tajien kokouksen, kun Rahastoyhtiön hallitus kat-
soo siihen olevan aihetta taikka jos tilintarkastaja, 
hallituksen riippumaton jäsen tai rahasto-osuuden-
omistajat, joilla yhteensä on vähintään yksi kah-
deskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista 
rahasto-osuuksista, vaativat sitä kirjallisesti ilmoit-
tamansa asian käsittelyä varten. 
 
Mikäli kokouksen koolle kutsumista esittäneellä ra-
hasto-osuudenomistajalla ei ole tarvittavaa määrä-
vähemmistöosuutta, Rahastoyhtiö tiedottaa muita 
rahasto-osuudenomistajia saamastaan kokous-
aloitteesta. Rahastoyhtiöllä on perustellusta 
syystä oikeus kieltäytyä tiedottamisesta, mikäli ko-
kouksen järjestämiselle rahasto-osuudenomista-
jan vaatimuksesta ei ole perustetta. Perusteltu syy 
voi olla esimerkiksi, että samasta asiasta on pää-
tetty aiemmassa kokouksessa eikä uusia perus-
teita asian käsittelylle ole ilmennyt. 
 
Jokainen rahasto-osuus Sijoitusrahastossa tuot-
taa yhden (1) äänen rahasto-osuudenomistajien 
kokouksessa. Jos rahasto-osuudenomistajan 
koko omistus on Sijoitusrahastossa alle yhden ko-
konaisen rahasto-osuuden, on rahasto-osuuden-
omistajalla kokouksessa yksi ääni. Rahasto-osuu-
denomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-
osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuk-
sia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekis-
teröity. 
 
Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa päätök-
set tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni. 
 
§ 13 Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-
osuudenomistajien kokoukseen 
Rahastoyhtiön hallitus kutsuu koolle rahasto-osuu-
denomistajien kokouksen. Kutsu rahasto-osuu-
den-omistajien kokoukseen toimitetaan rekiste-
röidyille rahasto-osuudenomistajille heidän ra-
hasto-osuusrekisteriin ilmoittamaansa osoittee-
seen postitse tai rahasto-osuudenomistajan suos-
tumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä 
viestintä käyttäen taikka ilmoituksella, joka julkais-
taan vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä 
valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään 
yhtä (1) viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäi-
vää kokoukseen. Muut Sijoitusrahastoa koskevat 
ilmoitukset toimitetaan rekisteröidyille rahasto-
osuudenomistajille heidän rahasto-osuusrekiste-
riin ilmoittamaansa osoitteeseen postitse tai ra-
hasto-osuudenomistajan suostumuksella sähkö-
postitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen 
taikka ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yh-
dessä Helsingissä ilmestyvässä 

valtakunnallisessa sanomalehdessä. 
 
Rahasto-osuudenomistajan on saadakseen osal-
listua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen il-
moittauduttava Rahastoyhtiölle kokouskutsussa 
mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainit-
tuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisin-
taan seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
 
§ 14 Rahasto-osuudenomistajien kokouk-
sessa käsiteltävät asiat 
Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai halli-
tuksen nimeämä muu henkilö avaa rahasto-osuu-
denomistajien kokouksen. Rahasto-osuudenomis-
tajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraa-
vat asiat: 
 
1. Valittava kokouksen puheenjohtaja 
2. Laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo 
3. Valittava kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä 
kaksi (2) ääntenlaskijaa 
4. Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus 
5. Käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
§ 15 Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahaston tili-
kausi 
Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahaston tilikausi on ka-
lenterivuosi. 
 
§ 16 Vuosikertomus ja puolivuosikatsaus 
Rahastoyhtiö laatii Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahas-
ton vuosikertomukset. Vuosikertomukset on jul-
kaistava kolmen (3) kuukauden kuluessa Rahas-
toyhtiön ja Sijoitusrahaston tilikausien päättymi-
sestä. Rahastoyhtiö laatii Sijoitusrahaston puoli-
vuosikatsauksen. Puolivuosikatsaus on julkaistava 
kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden 
päättymisestä. Edellä tarkoitetut asiakirjat ovat 
saatavilla Rahastoyhtiöstä. 
 
§ 17 Rahastoesite ja avaintietoesite 
Rahastoyhtiö pitää yllä sijoitusrahastolaissa tarkoi-
tettua rahastoesitettä ja avaintietoesitettä. Esitteet 
ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä. 
 
§ 18 Sijoitusrahaston sääntöjen muuttami-
nen 
Sijoitusrahaston sääntöjen muuttamisesta päättää 
Rahastoyhtiön hallitus. Sen jälkeen, kun Finanssi-
valvonta on vahvistanut Sijoitusrahaston sääntö-
jen muutoksen, muutetut säännöt on annettava 
tiedoksi kaikille rahasto-osuudenomistajille heidän 
rahasto-osuusrekisteriin ilmoittamaansa osoittee-
seen postitse tai rahasto-osuudenomistajan suos-
tumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä 
viestintä käyttäen tai julkaisemalla muutosta kos-
keva ilmoitus yhdessä Helsingissä ilmestyvässä 
valtakunnallisessa sanomalehdessä tai Interne-
tissä osoitteessa www.evli.com. Jollei Finanssival-
vonta toisin määrää, sääntöjen muutos tulee voi-
maan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun 

muutos on vahvistettu ja annettu rahasto-osuu-
denomistajille tiedoksi. Rahasto-osuudenomista-
jan katsotaan saaneen tiedon muutoksesta viiden-
tenä (5) päivänä siitä, kun ilmoitus sääntöjen muu-
toksesta on lähetetty tai sinä päivänä, kun se on 
julkaistu. Sääntömuutoksen tultua voimaan se 
koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia. 
 
§ 19 Asiamiehen käyttäminen 
Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamies-
ten tehtäväksi. Rahastoesitteessä ja avain-
tietoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyh-
tiö kulloinkin käyttää asiamiestä. 
 
§ 20 Palkitseminen 
Merkittävä osa palkan ja palkan muuttuvista osista 
sellaisille Rahastoyhtiön palveluksessa oleville 
henkilöille, joihin on sijoitusrahastolain mukaan so-
vellettava Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmää, 
on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston ra-
hasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina 
rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina 
kannustimina kuin rahasto-osuudet. 
 
§ 21 Tietojen luovuttaminen 
Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahasto-osuu-
denomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
§ 22 Sovellettava laki  
Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahaston toimintaan so-
velletaan Suomen lakia. 
 
Finanssivalvonta on hyväksynyt säännöt 
25.3.2022. 
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