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Kielet ja käännössuunnat 
 Suomesta muihin kieliin 
   
Talouselämä  (aukt3) 
 
Toimeksianto  
 Laadi liitteenä olevasta asiakirjasta yliviivattua osiota lukuun ottamatta  
 laillisesti pätevä käännös.  
 
 Lähde: OP-Likvidi -sijoitusrahaston avaintietoesite, OP-Rahastoyhtiö 
 
Käännöksen käyttötarkoitus  
  

Käännöstä käytetään todistusaineistona oikeudenkäynnissä kohdemaan 
käräjäoikeudessa arvioitaessa, onko sijoittajille annettu riittävät ja oikeat 
tiedot. 

 
 Huom! Käännökseen ei kirjoiteta vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 
 
 Käännettävä teksti sisältää 2037 merkkiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 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.  

 
OP-Likvidi -sijoitusrahasto, A-osuus (ISIN-koodi: FI0008814462) 
Tätä rahastoa hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu OP-Pohjola -
ryhmään. 
 
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka 
 
OP-Likvidi on lyhyt rahamarkkinarahasto, joka sijoittaa varansa pääosin 
eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja 
muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin 
korkoinstrumentteihin.  
 
Rahasto tavoittelee pääoman säilyttämistä ja eonia-indeksin mukaista tuottoa. 
Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, 
mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja 
suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. 
Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti sijoitustodistukset, yritystodistukset, 
vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset 
joukkovelkakirjalainat ja talletukset.  
 
Rahaston korkoriskiä mittaava modifioitu duraatio on voi olla enintään 0,167, 
mikä tarkoittaa rahaston arvonmuutosta prosentteina, jos korot laskevat yhden 
prosenttiyksikön. Rahaston keskimääräinen painotettu maturiteetti (WAM) on 
enintään 60 päivää. Rahaston sijoitusten pääpaino on juoksuajaltaan alle 
vuoden mittaisissa korkoinstrumenteissa. Rahaston yksittäisen sijoituksen 
jäljellä oleva juoksuaika voi olla enintään 397 päivää ja kaikkien sijoitusten 
keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika WAL-tunnusluvulla mitattuna enintään 
120 päivää. Juoksuajalla tarkoitetaan tässä jäljellä olevaa aikaa korkosijoituksen 
pääoman takaisinmaksuun.  
 
Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40–70 liikkeeseenlaskijan 
korkoinstrumentteihin, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä 
riippuen. Rahaston sijoituskohteena olevalla luokitellulla korkoinstrumentilla 
on oltava korkein tai toiseksi korkein lyhyen aikavälin luottoluokitus. 
Luokittamattomilla korkoinstrumentilla on oltava salkunhoidon arvion mukaan 
vähintään tätä vastaava luottokelpoisuus.  
 
Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon. 
 


