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L a g

Nr 387

om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Given i Helsingfors den 6 juni 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården

(734/1992) 2 §, 6 b § 1 mom., 7 a § och 15 § 4 mom., av dem 6 b § 1 mom., sådant det lyder
i lag 939/2005 och 7 a § sådan den lyder i lagarna 1134/1996, 1292/1999, 1308/1999 och
1231/2001, samt

fogas till 6 a §, sådan den lyder i nämnda lag 1308/1999 samt i lagarna 1222/2000 och
1408/2001, ett nytt 5 mom., till 6 b §, sådan den lyder i lag 457/2004 och i nämnda lag
939/2005, ett nytt 3 mom., till 7 c §, sådan den lyder i lagarna 221/2003 och 1217/2007, ett nytt
4 mom. och till lagen en ny 14 b § som följer:

2 §

Högsta avgift

Den avgift som tas ut för servicen får vara
högst lika stor som kostnaderna för service-
produktionen.

Genom förordning av statsrådet kan det
föreskrivas om den högsta avgiften för ser-
vice och att en avgift ska bestämmas enligt
betalningsförmågan. Genom förordning av

statsrådet kan det också föreskrivas att avgif-
ten ska justeras enligt förändringen i index.

6 a §

Avgiftstak

— — — — — — — — — — — — —
Avgiftstaket i euro i 1 mom. ska justeras

vartannat år utifrån förändringen i folkpen-
sionsindex enligt 2 § i lagen om folkpen-
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sionsindex (456/2001). Beräkningen ska gö-
ras utifrån poängtalet för folkpensionsindex
för de folkpensioner som skulle betalas ut i
januari månad av justeringsåret. Justerings-
året är året före det år i vars början indexjus-
teringen görs. Det indexjusterade beloppet
ska avrundas till närmaste euro. Det indexjus-
terade avgiftstaket träder i kraft den 1 januari
året efter justeringsåret.

6 b §

Tjänster under närståendevårdares ledighet

För tjänster som kommunen tillhandahåller
en vårdbehövande under närståendevårdarens
lediga dagar enligt 4 § 1 mom. i lagen om
stöd för närståendevård (937/2005) och som
ersätter den vård och omsorg som närståen-
devårdaren ger kan det bestämmas att den
vårdbehövande ska betala en avgift på högst
9,90 euro per dag utan hinder av vad som
bestäms någon annanstans i lag eller förord-
ning.
— — — — — — — — — — — — —

Den i 1 mom. avsedda avgiften ska juste-
ras vartannat år utifrån förändringen i folk-
pensionsindex enligt 2 § i lagen om folkpen-
sionsindex. Beräkningen ska göras utifrån
poängtalet för folkpensionsindex för de folk-
pensioner som skulle betalas ut i januari må-
nad av justeringsåret. Det indexjusterade be-
loppet ska avrundas till närmaste 0,1 euro.
Det indexjusterade eurobeloppet träder i kraft
den 1 januari året efter justeringsåret.

7 a §

Avgifter för barndagvård

För daghemsvård och familjedagvård en-
ligt lagen om barndagvård (36/1973) kan det
bestämmas en månadsavgift. Avgiften kan
tas ut för högst elva kalendermånader under
ett verksamhetsår. Om ett barn är i dagvård
alla månader under ett verksamhetsår och
barnet under ett verksamhetsår är borta från
dagvården av någon annan orsak än sjukdom
högst tre fjärdedelar av det antal vårddagar
per månad som ligger till grund för månads-

avgiften, kan avgiften dock tas ut för 12
månader. Vid beräkningen av antalet frånva-
rodagar beaktas frånvaro som uppgetts på
förhand.

Månadsavgiften för heldagsvård får uppgå
till högst det eurobelopp enligt familjens stor-
lek av de månadsinkomster som överskrider
inkomstgränsen som nedan nämnda betal-
ningsprocenttal anger. Kommunen kan dock
fastställa en högsta avgift, om sökanden inte
meddelar familjens inkomster. I familjens
storlek ska beaktas personer som lever i ge-
mensamt hushåll i äktenskap eller äkten-
skapsliknande förhållanden och deras min-
deråriga barn som bor i samma hushåll.

Avgiftsprocenterna och inkomstgränserna
är följande:

Familjens
storlek,
personer

Inkomst-
gräns

euro/mån.

Högsta
avgifts-
procent

2 1 099 11,5
3 1 355 9,4
4 1 609 7,9
5 1 716 7,9
6 1 823 7,9

Om familjen består av fler än sex personer,
ska den inkomstgräns som ligger till grund
för avgiften höjas med 107 euro för varje
följande minderårigt barn i familjen.

Om fler än ett barn i samma familj är i
kommunal dagvård, får avgiften för det
yngsta barnet i heldagsvård bestämmas enligt
den högsta avgiftsprocenten. För nästa barn i
åldersordningen i heldagsvård får en lika stor
avgift bestämmas som för det yngsta barnet,
dock högst 210 euro per månad. För varje
följande barn ska avgiften vara 20 procent av
avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för
familjens andra barn eller fler barn i familjen
ska bestämmas utifrån den kalkylerade avgif-
ten för heldagsvård för det yngsta barnet.

Inkomstgränserna i euro enligt 3 mom. och
eurobeloppet enligt 4 mom. ska justeras vart-
annat år enligt förändringen i allmänt in-
komstnivåindex. Som grund används det ge-
nomsnittliga indextalet för året före juste-
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ringsåret. Det indexjusterade beloppet ska av-
rundas till närmaste euro. De indexjusterade
eurobeloppen träder i kraft den 1 augusti året
efter justeringsåret.

Om ett barn är i dagvård en del av dagen
eller om vårdtiden per dag, vecka eller månad
annars fortgående är betydligt kortare än den
regelrätta vårdtiden i heldagsvård, ska kom-
munen på de grunder som den bestämmer ta
ut en avgift i relation till vårdtiden som är
lägre än avgiften för heldagsvård enligt 2—4
mom. Även avgiftsfri förskoleundervisning
enligt lagen om grundläggande utbildning
(628/1998) ska beaktas som en faktor som
sänker avgiften för dagvården.

Om dagvården för ett barn börjar eller
upphör mitt under en kalendermånad, be-
stäms en lägre avgift än månadsavgiften en-
ligt antalet vårddagar.

Avgiften för heldagsvård får vara högst
233 euro i månaden per barn. En avgift som
är mindre än 21 euro för ett barn uppbärs
inte.

För tillfällig dagvård får en avgift som
kommunen fastställt bestämmas.

De eurobelopp som avses i 5 och 9 mom.
ska justeras vartannat år enligt förändringen i
prisindexet för social- och hälsovården. Som
grund används det genomsnittliga indextalet
för året före justeringsåret. Det indexjuste-
rade beloppet ska avrundas till närmaste euro.
De indexjusterade eurobeloppen träder i kraft
den 1 augusti året efter justeringsåret.

7 c §

Grunderna för avgifter som tas ut för lång-
varig anstaltsvård

— — — — — — — — — — — — —
Det minimibelopp i euro som avses i 1 och

2 mom. och som ska stå till en persons
förfogande ska justeras vartannat år utifrån
förändringen i arbetspensionsindexet enligt
98 § i lagen om pension för arbetstagare
(395/2006). Som grund används det poängtal
för arbetspensionsindex som har fastställts
för justeringsåret för tillämpning av 98 § i
lagen om pension för arbetstagare. Det index-
justerade beloppet ska avrundas till närmaste

euro. Det indexjusterade eurobeloppet träder
i kraft den 1 januari året efter justeringsåret.

14 b §

Publicering av indexjusterade belopp

Social- och hälsovårdsministeriet publice-
rar de indexjusterade eurobeloppen i Finlands
författningssamling inom november månad
av justeringsåret.

15 §

Sökande av ändring

— — — — — — — — — — — — —
Ändring i ett organs avgiftsbeslut enligt

2 mom. får på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996) sökas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen inom
30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvä-
ren får inom denna tid också lämnas in till det
organ som fattat beslutet, som ska översända
dem till förvaltningsdomstolen tillsammans
med sitt eget utlåtande. Ändring i förvalt-
ningsdomstolens beslut får inte sökas genom
besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Avgiftstaket i euro i 6 a i denna lag och
den högsta avgiften i euro enligt 6 b § 1
mom. svarar mot poängtalet för folkpensions-
index för de folkpensioner som skulle betalas
ut i januari 2007.

Eurobeloppen i 7 a § 5 och 9 mom. svarar
mot poängtalet på årsnivå för prisindex för
social- och hälsovården 2006.

Eurobeloppen i 7 a § 3 och 4 mom. svarar
mot poängtalet på årsnivå för allmänt in-
komstnivåindex 2006.

Det belopp i euro enligt 7 c § 1 och 2
mom. som den som får vård månatligen ska
ha till sitt förfogande svarar mot det poängtal
för arbetspensionsindex som fastställts för
2007 för tillämpning av 98 § i lagen om
pension för arbetstagare.
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Eurobeloppen enligt denna lag ska justeras
första gången 2009, och de justerade belop-
pen träder i kraft vid ingången av 2010 med

undantag av eurobeloppen i 7 a §, som med
justeringar träder i kraft vid ingången av au-
gusti 2010.

Helsingfors den 6 juni 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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L a g

Nr 388

om ändring av 29 b och 29 d § i socialvårdslagen

Given i Helsingfors den 6 juni 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 29 b och 29 d §, sådana de

lyder, 29 b § i lagarna 1310/2003 och 891/2007 samt 29 d § i nämnda lag 1310/2003, som
följer:

29 b §
Kommunen kan för anskaffande av fortgå-

ende och regelbunden hemservice, hemsjuk-
vård i kombination med sådan hemservice
eller enbart hemsjukvård bevilja en servicese-
del vars värde ska uppgå till minst 22 euro
per timme, om hushållets inkomster inte
överstiger den inkomstgräns som fastställs i
2 mom. För inkomst som överstiger inkomst-
gränsen nedsätts servicesedelns fulla belopp
med en procentandel som fastställs enligt
hushållets storlek av den del av inkomsten
som överstiger inkomstgränsen dividerad
med 60. Servicesedelns lägsta värde är dock
minst 6 euro per timme. Värdet av en servi-
cesedel som ges för anskaffande av tillfällig
hemservice eller hemsjukvård ska vara skä-
ligt.

Hushållets
storlek,
personer

Inkomst-
gränser,

euro/mån.

Nedsättning,
procent

1 484 35
2 892 22
3 1 399 18
4 1 731 15
5 2 095 13
6 2 405 11

När antalet personer i hushållet är större än
sex höjs inkomstgränsen med 294 euro och
betalningsprocenttalet sänks med en procent-
enhet för varje därpå följande person.

Värdet av en servicesedel som ges för an-
skaffande av annan hemservice än sådan som
ges i hemmet och som innefattar vård och
omsorg som tillhandahålls av en yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvården ska
vara skäligt.

Utan hinder av vad som i denna paragraf
bestäms om servicesedelns värde är kommu-
nen skyldig att till serviceproducenten betala
högst det pris som klienten och serviceprodu-
centen kommit överens om.

Eurobeloppen i 1 mom. justeras vartannat
år enligt förändringen i prisindex för social-
och hälsovården. Beräkningen ska göras uti-
från poängtalet på årsnivå för året före juste-
ringsåret. Eurobeloppen i 2 och 3 mom. ska
justeras vartannat år utifrån förändringen i
arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om
pension för arbetstagare (395/2006). Beräk-
ningen ska göras utifrån det poängtal för
arbetspensionsindex som har fastställts för
justeringsåret för tillämpning av 98 § i lagen
om pension för arbetstagare. Justeringsåret är
kalenderåret före det år i vars början index-
justeringen görs. De indexjusterade beloppen
ska avrundas till närmaste euro.
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Social- och hälsovårdsministeriet publice-
rar de indexjusterade eurobeloppen i Finlands
författningssamling inom november månad
av justeringsåret. De indexjusterade beloppen
träder i kraft den 1 januari året efter juste-
ringsåret.

29 d §
Som inkomst av skog beaktas den enligt

7 § 3 mom. i lagen om värdering av till-
gångar vid beskattningen (1142/2005) fast-
ställda genomsnittliga årliga avkastningen för
skog per hektar multiplicerad med skogsmar-
kens areal. Från detta belopp dras av 10
procent och skogsbrukets räntor. Inkomsten
av skog ska dessutom nedsättas på klientens
yrkande, om nettopenningvärdet av den lä-
genhetsbestämda årliga avverkningsmöjlig-
heten enligt skogsvårdsföreningens eller
skogscentralens utlåtande är minst 10 procent

lägre än inkomsten av skog. Nedsättningen
motsvarar skillnaden mellan inkomsten av
skog och nettopenningvärdet av den möjliga
avverkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Eurobeloppen i 29 b § 1 mom. svarar mot
poängtalet på årsnivå för prisindex för social-
och hälsovården 2006.

Eurobeloppen i 29 b § 2 och 3 mom. svarar
mot det poängtal för arbetspensionsindex
som fastställts för 2007 för tillämpning av
98 § i lagen om pension för arbetstagare.

Eurobeloppen enligt denna lag ska justeras
första gången 2009, och de justerade belop-
pen träder i kraft vid ingången av 2010.

Helsingfors den 6 juni 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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Statsrådets förordning

Nr 389

om stöd för tidningspressen

Given i Helsingfors den 5 juni 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på beviljande,
betalning och användning av anslaget för un-
derstödjande av tidningspressen under mo-
ment 31.72.42 (Understödjande av tidnings-
pressen) i statsbudgeten.

2 §

Syftet med stödet

Stödet för tidningspressen syftar till att
understödja tidningar och nätpublikationer
som ges ut på svenska, samiska eller romani
eller på teckenspråk samt nyhetstjänster på
svenska. Syftet är att på detta sätt främja
yttrandefriheten samt mångsidigheten och
värdepluralismen i informationsförmed-
lingen.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
a) tidning en i Finland utgiven och tryckt

publikation som var och en kan erhålla mot
en viss skälig prenumerationsavgift och som
utkommer minst en gång i veckan och som
innehåller nyheter från hela riket och från
utlandet samt redogörande och kommente-
rande artiklar om olika områden i samhällsli-
vet,

b) nätpublikation en elektronisk publika-
tion som ställts till allmänhetens förfogande

genom ett öppet datanät och vars innehåll
kompletteras minst tre gånger i veckan och
som innehåller nyheter från hela riket och
från utlandet samt redogörande och kommen-
terande artiklar om olika områden i samhälls-
livet.

4 §

Ansökan om stöd

Understöd kan sökas av sammanslutningar
som publicerar tidningar eller elektroniska
publikationer samt av sammanslutningar som
producerar nyhetstjänster på svenska.

Ansökan om understöd ska göras skriftli-
gen varje år på en blankett som fastställts av
kommunikationsministeriet. Ansökningarna
ska lämnas in till kommunikationsministeri-
ets registratorskontor respektive understödsår
senast den dag som ministeriet särskilt med-
delat. Försenade ansökningar beaktas inte.

5 §

Beviljande av stöd

Understöd kan beviljas för understödjande
av en sådan tidning eller nätpublikation som
ges ut på svenska, samiska eller romani eller
på teckenspråk. Understöd kan dessutom be-
viljas för understödjande av produktion av
nyhetstjänster på svenska. Understödet får
inte användas för andra ändamål än de som
nämns i denna paragraf.

Understöd kan beviljas för att sänka publi-
kationskostnaderna för en tidning eller en
nätpublikation. Som godtagbara kostnader
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betraktas tidningens eller nätpublikationens
redaktions-, tryck-, marknadsförings-, admi-
nistrations- och distributionskostnader. När
det gäller en tidning krävs dessutom att dess
genomsnittliga upplaga uppgår till högst
15 000 exemplar.

Understöd kan beviljas för att sänka kost-
naderna för produktion av nyhetstjänster på
svenska. Som godtagbara kostnader betraktas
redaktions-, marknadsförings- och adminis-
trationskostnader och andra motsvarande pro-
duktionskostnader.

Understöd beviljas av statsrådet på före-
dragning från kommunikationsministeriet.
Innan beslut fattas hör kommunikationsmini-
steriet Svenska Finlands folkting och same-
tinget i saken. När understöd beviljas ska
utöver de omständigheter som nämns i denna
paragraf dessutom syftet med stödet enligt
2 § beaktas särskilt.

6 §

Betalning av stöd

Understöd betalas årligen i två poster så att
hälften av understödet betalas två veckor ef-
ter beslutet om understöd och den andra hälf-
ten betalas den 15 oktober understödsåret.
Vid banköverföring är betalningen utbetald
när den finns på ett konto som innehas av den
sammanslutning som beviljats understöd.

7 §

Stödets maximibelopp

Om en tidning, nätpublikation eller nyhets-
tjänst som får understöd också får annat stats-
understöd eller offentligt stöd, får understö-
den sammanlagt inte överskrida 40 procent
av tidningens, nätpublikationens eller nyhets-

tjänstens i 5 § nämnda godtagbara kostnader.
Antalet tidningar som regelbundet distribu-

eras som lösnummer utan ersättning får inte
överskrida 30 procent av antalet prenumere-
rade exemplar av den publikation som ska
stödas.

8 §

Utredning om användningen av stödet

Den publicerande sammanslutning eller
den sammanslutning som producerar nyhets-
tjänster på svenska som fått understöd ska
senast den 30 april året efter understödsåret
lämna in en utredning om användningen av
understödet till kommunikationsministeriet i
enlighet med en av ministeriet fastställd blan-
kett. Till utredningen ska också fogas den
senast fastställda resultaträkningen och ba-
lansräkningen för den sammanslutning som
fått understöd.

Bokföringen för den tidning eller nätpubli-
kation som fått understöd ska avskiljas från
den publicerande sammanslutningens övriga
bokföring. Den sammanslutning som fått un-
derstöd och producerar nyhetstjänster på
svenska ska sköta sin bokföring så att ande-
len nyhetstjänster på svenska kan avskiljas
från sammanslutningens övriga verksamhet.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16
juni 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning om stöd för tidningspressen
(1481/2001) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 juni 2008

Kommunikationsminister Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman Kirsi Miettinen
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 390

om seriebiljettaxor för busstrafik

Given i Helsingfors den 3 juni 2008

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i
lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant det
lyder i lag 662/1994:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas i hela landet,
med undantag av Åland, på linjetrafik som
bedrivs med buss då transportsträckan är
högst 100 km.

Denna förordning gäller inte trafik som
sköts på grundval av ett avtal om köp som
ingåtts med länsstyrelsen eller kommunen.

2 §

Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall följande seriebil-
jetter säljas med en prissänkning på 25 pro-
cent av grundpriset inklusive mervärdesskatt
enligt bilagan till denna förordning:

1) smartkort som gäller ett läsår och som
berättigar endast till skolresor och vars total-
pris bestäms på basis av antalet företagna
resor samt

2) seriebiljetter som säljs på grundval av
lagen om stöd för skolresor för studerande i
gymnasieutbildning och yrkesutbildning
(48/1997) och den förordning (425/2004)
som utfärdats med stöd av den.

3 §

Tilläggsavgifter och prissänkningar

Utöver vad som bestäms i 2 § kan av

passagerare vid behov tas ut en tilläggsavgift
för snabbtur.

Snabbtursavgiften skall sänkas med 25
procent, om avgiften vid förhandsköp av bil-
jett ingår i seriebiljettpriset.

Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas
med en prissänkning på 50 procent av grund-
priset till passagerare under 12 år.

4 §

Information

Kommuner och läroanstalter skall på för-
hand informeras om avgifterna och giltighets-
villkoren för biljetterna.

5 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2008.

Genom denna förordning upphävs kommu-
nikationsministeriets förordning av den 19
december 2007 om seriebiljettaxor för buss-
trafik (1381/2007).

Seriebiljetter som har köpts före ikraftträ-
dandet av denna förordning skall godkännas
utan prisförhöjning under den giltighetstid
som gällde vid tidpunkten för inköpet.

Helsingfors den 3 juni 2008

Kommunikationsminister Anu Vehviläinen

Avdelningschef, överdirektör Juhani Tervala
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Bilaga

Resans maximilängd
km

Kalkylmässigt grundpris
för enkelresa

euro

6 2,5909
9 2,8303

12 3,1818
16 3,5212
20 4,1121
25 4,7818
30 5,5424
35 6,2606
40 6,9212
45 7,5515
50 8,1424
60 9,5424
70 10,8606
80 12,1121
90 13,2727

100 14,3424
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Finansministeriets förordning

Nr 391

om finansiella instrument som avses i 11 kap. i lagen om placeringsfonder

Given i Helsingfors den 9 juni 2008

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 86 a § i lagen av den 29
januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 294/2008:

1 §

Tillämpningsområde

För genomförande av kommissionens di-
rektiv 2007/16/EG om genomförande av rå-
dets direktiv 85/611/EEG om samordning av
lagar och andra författningar som avser före-
tag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag), när det gäller för-
tydligandet av vissa definitioner (fondföre-
tagsdirektivet) föreskrivs i denna förordning
om de krav som ställs på finansiella instru-
ment som avses i 2 § 13 punkten, 69 §
1 mom. 71 §, 73 a § 1 mom., 80 § 1 mom.
och 80 a § 2 mom. i lagen om placeringsfon-
der (48/1999) samt på de metoder för effektiv
förmögenhetsförvaltning som avses i 81 § i
samma lag.

2 §

Krav som ställs på värdepapper

Värdepapper som nämns i 69 § 1 mom.
och 71 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder
ska uppfylla följande krav:

1) innehavet av dem kan föranleda en för-
lust som är begränsad till det belopp som
betalats för värdepapperen,

2) likviditeten i dem äventyrar inte fondbo-
lagets skyldighet att lösa in andelar i en pla-
ceringsfond som bolaget förvaltar i de fall
som avses i 49 § 1 mom. och 50 § i lagen om
placeringsfonder,

3) värdet på dem kan fastställas på ett
tillförlitligt sätt enligt vad som föreskrivs i
2 mom.,

4) lämplig information om dem finns till-
gänglig enligt vad som föreskrivs i 3 mom.,

5) förvärvet av dem är förenligt med målen
enligt placeringsfondens stadgar, och

6) de risker som är förenade med dem
beaktas i fondbolagets förfarande för riskhan-
tering.

Villkoret i 1 mom. 3 punkten är uppfyllt,
om det för de värdepapper som avses i 69 §
1 mom. i lagen om placeringsfonder finns
korrekt, tillförlitlig och regelbunden prissätt-
ning antingen i form av marknadspriser eller i
form av priser som tillhandahållits genom
värderingssystem som är oberoende i förhål-
lande till emittenten. Villkoret i 1 mom.
3 punkten är uppfyllt, om det för de värde-
papper som avses i 71 § 2 mom. i lagen om
placeringsfonder finns en periodisk värdering
som härrör från information från emittenten
av värdepapperet eller från en kvalificerad
investeringsanalys.

Villkoret i 1 mom. 4 punkten är uppfyllt,
om det finns regelbunden, korrekt och omfat-
tande information på marknadsplatsen om de
värdepapper som avses i 69 § 1 mom. i lagen
om placeringsfonder eller om placeringshel-
heten av värdepapper. Villkoret i 1 mom.
4 punkten är uppfyllt, om fondbolaget har
tillgång till regelbunden och korrekt informa-
tion om de värdepapper som avses i 71 §
2 mom. i lagen om placeringsfonder eller om
placeringshelheten av värdepapper.

Värdepapper som är föremål för handel på
en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom.

Kommissionens direktiv 2007/16/EG (32007L0016); EGT nr L 79, 20.3.2007, s. 11.
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1 punkten i lagen om placeringsfonder anses
uppfylla kravet i 1 mom. 2 punkten, om inte
fondbolaget har tillgång till information som
tyder på att kravet inte uppfylls.

3 §

Andelar i placeringsfonder av sluten typ och
i fondföretag samt vissa andra värdepapper

Som värdepapper som avses i 69 § 1 mom.
och 71 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder
betraktas andelar i andra än i fondföretagsdi-
rektivet avsedda placeringsfonder och fond-
företag med variabelt kapital, om

1) de uppfyller kraven i 2 § och är överlåt-
bara,

2) de omfattas av system för företagsstyr-
ning motsvarande de som tillämpas på aktie-
bolag, och

3) det företag som förvaltar dem omfattas
av bestämmelserna om investerarskydd.

Som värdepapper som avses i 69 § 1 mom.
och 71 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder
betraktas andra finansiella instrument som
uppfyller kraven i 2 § och som är överlåtbara
samt som backas upp av eller är kopplade till
resultatutvecklingen för andra tillgångar. De
sistnämnda tillgångarna kan vara andra finan-
siella instrument än sådana som avses i 69 §
1 mom., 71 § 1 mom., 71 a §, 72 § 1 och 2
mom. och 80 § 1 mom. i lagen om place-
ringsfonder.

I de fall ett finansiellt instrument som av-
ses i 2 mom. innefattar en derivatkomponent
som avses i 10 § 1 mom. ska 80 a § 2 mom. i
lagen om placeringsfonder vara tillämplig på
det finansiella instrumentet.

4 §

Krav som ställs på penningmarknads-
instrument

Finansiella instrument ska betraktas som
sådana penningmarknadsinstrument som av-
ses i 2 § 13 punkten i lagen om placerings-
fonder och som normalt omsätts på penning-
marknaden, om

1) de har en löptid vid emissionstillfället
på högst 397 dagar,

2) de har en återstående löptid på högst
397 dagar,

3) de är föremål för regelbundna avkast-
ningsjusteringar som överensstämmer med
förändringarna på penningmarknaden åtmins-
tone var 397:e dag, eller

4) de har en riskprofil, inklusive ränte- och
kreditrisker, som motsvarar den som gäller
för finansiella instrument som har en löptid
som avses i 1 eller 2 punkten eller som är
föremål för en avkastningsjustering som av-
ses i 3 punkten.

Finansiella instrument ska betraktas som
sådana likvida penningmarknadsinstrument
som avses i 2 § 13 punkten i lagen om
placeringsfonder, om de kan säljas till en
skälig kostnad inom en tillfredsställande kort
tidsram med beaktande av fondbolagets skyl-
dighet att lösa in sina andelar i en placerings-
fond som bolaget förvaltar på begäran av en
fondandelsägare.

Finansiella instrument ska betraktas som
penningmarknadsinstrument som avses i 2 §
13 punkten i lagen om placeringsfonder och
som har ett värde som vid varje tidpunkt
exakt kan fastställas, om det finns värderings-
system som

1) gör det möjligt för fondbolaget att be-
räkna ett nettotillgångsvärde i överensstäm-
melse med det värde till vilket det finansiella
instrument som innehas i fondbolagets värde-
pappersinnehav skulle kunna överlåtas mel-
lan kunniga parter som är oberoende av var-
andra och som har ett intresse av att transak-
tionen genomförs, och

2) baseras på antingen marknadsnoteringar
eller värderingsmodeller, inberäknat metoder
för beräkning av den periodiserade anskaff-
ningsutgiften.

Penningmarknadsinstrument som är före-
mål för handel på en marknadsplats som av-
ses i 69 § 1 mom. 1 punkten i lagen om
placeringsfonder anses uppfylla kraven i 2
och 3 mom., om inte fondbolaget har tillgång
till information som tyder på att kravet inte
uppfylls.

5 §

Penningmarknadsinstrument som inte är
föremål för handel

Penningmarknadsinstrument som avses i
71 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder ska
uppfylla följande krav:
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1) det ska finnas information tillgänglig
om dem som möjliggör en bedömning av de
kreditrisker som är förenade med en investe-
ring i penningmarknadsinstrumenten samt
annan lämplig information enligt vad som
närmare bestäms i 2—4 mom., och

2) de är överlåtbara.
När det gäller penningmarknadsinstrument

som avses i 71 § 1 mom. 2 och 4 punkten i
lagen om placeringsfonder och penningmark-
nadsinstrument som har emitterats av en re-
gional eller lokal myndighet inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet eller av
ett internationellt offentligt samfund, men
inte garanteras av en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, ska följande
information finnas tillgänglig:

1) information om emissionen eller emis-
sionsprogrammet och om emittentens rätts-
liga och finansiella ställning före emissionen
av penningmarknadsinstrumentet; Informa-
tionen ska verifieras av en kvalificerad tredje
part som är oberoende av emittenten,

2) regelbundna uppdateringar av den infor-
mation som avses i 1 punkten och informa-
tion om betydande förändringar i dem, och

3) tillgänglig och tillförlitlig statistik om
emissionen eller emissionsprogrammet.

När det gäller penningmarknadsinstrument
som avses i 71 § 1 mom. 3 punkten i lagen
om placeringsfonder ska följande information
finnas tillgänglig:

1) information om emissionen eller emis-
sionsprogrammet eller om emittentens rätts-
liga och finansiella ställning före emissionen
av penningmarknadsinstrumentet,

2) regelbundna uppdateringar av den infor-
mation som avses i 1 punkten och informa-
tion om betydande förändringar i dem, och

3) tillgänglig och tillförlitlig statistik om
emissionen eller emissionsprogrammet eller
andra uppgifter som gör det möjligt att göra
en bedömning av de kreditrisker som är för-
enade med en investering i sådana penning-
marknadsinstrument.

När det gäller i 71 § 1 mom. 1 punkten i
lagen om placeringsfonder avsedda andra
penningmarknadsinstrument än sådana som
avses i 2 mom. i denna paragraf och andra
penningmarknadsinstrument än sådana som
har emitterats av Europeiska centralbanken
och en centralbank i en stat som hör till

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
ska det finnas information tillgänglig om
emissionen eller emissionsprogrammet eller
om emittentens rättsliga och finansiella ställ-
ning före emissionen av penningmarknadsin-
strumentet.

6 §

Sammanslutning på vilken tillämpas sådana
bestämmelser som motsvarar Europeiska

gemenskapens lagstiftning

Med en sammanslutning som avses i 71 §
1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfon-
der och på vilken tillämpas och som iakttar
sådana bestämmelser om verksamhetens sta-
bilitet som motsvarar Europeiska gemenska-
pens lagstiftning avses en emittent

1) som har säte inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet,

2) som har säte i ett OECD-land som hör
till G 10-gruppen,

3) som minst har ett kreditbetyg som når
en investeringsnivå som ett godkännbart
ratinginstitut fastställt (på engelska invest-
ment grade rating), eller

4) i fråga om vilken det på grundval av en
analys av emittenten kan visas att de bestäm-
melser om verksamhetens stabilitet som är
tillämpliga på emittenten motsvarar Euro-
peiska gemenskapens lagstiftning.

7 §

Värdepapperisering som omfattas av
kreditförstärkning från en bank

Som värdepapperisering som avses i 71 §
1 mom. 4 punkten i lagen om placeringsfon-
der betraktas strukturer som inrättas för vär-
depapperiseringsverksamhet med stöd av de
avtalsrättsliga bestämmelserna i fondföre-
tagsdirektivet, bestämmelserna om truster el-
ler bolagsordningen. Med kreditförstärkning
från en bank avses finansiella arrangemang
som har garanterats av ett finansiellt institut
som iakttar de bestämmelser som avses i 71 §
1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfon-
der.
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8 §

Derivatinstrument som avses i 80 § i lagen
om placeringsfonder

Den underliggande egendom som avses i
80 § 1 mom. 1 punkten i lagen om place-
ringsfonder kan vara ett finansiellt instrument
som har ett eller flera av de i paragrafen
nämnda finansiella instrumentens särdrag.

Som derivatinstrument som avses i 80 §
1 mom. i lagen om placeringsfonder betrak-
tas ett avtal som uppfyller följande krav:

1) kreditrisken för ett finansiellt instrument
som utgör underliggande tillgångar i det kan
överföras oberoende av de övriga risker som
är förenade med de underliggande tillgång-
arna,

2) det får inte resultera i leverans eller
överföring av andra tillgångar, inberäknat i
form av kontanter, än de finansiella instru-
ment som avses i 69 § 1 mom., 71 och 71 a §,
72 § 1 och 2 mom. och 80 § 1 mom. i lagen
om placeringsfonder,

3) det är förenligt med de krav för icke-
standardiserade derivatinstrument som avses
i 3 och 4 mom. och i 80 § 1 mom. 2 och
3 punkten i lagen om placeringsfonder, och

4) de risker som är förenade med det beak-
tas i fondbolagets förfarande för riskhante-
ring och dess interna kontrollmekanismer när
informationen är asymmetrisk mellan fond-
bolaget och motparten för derivatinstrumen-
tet till följd av motpartens tillgång till inoffi-
ciell information om företag vilkas emitte-
rade tillgångsposter används som underlig-
gande tillgångar i derivatinstrumentet.

Med det gängse värde som nämns i 80 §
1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfon-
der avses ett belopp till vilket ett icke-stan-
dardiserat derivatinstrument skulle kunna
överlåtas eller en skuld regleras mellan kun-
niga parter som är oberoende av varandra och
som har intresse av att transaktionen genom-
förs.

Med den tillförlitliga och verifierade vär-
dering av icke-standardiserade derivatinstru-
ment som avses i 80 § 1 mom. 3 punkten i
lagen om placeringsfonder avses en värde-
ring, utförd av fondbolaget och motsvarande
det gängse värde som avses i 3 mom., som
inte bara bygger på anbud från motparten för

derivatinstrumentet. Värderingen ska dess-
utom uppfylla följande krav:

1) grunden för den är ett tillförlitligt aktu-
ellt marknadsvärde för derivatinstrumentet
eller, om ett sådant värde inte finns att tillgå,
en prissättningsmodell som använder en
lämplig erkänd metodik, och

2) verifieringen av den utförs av
a) en tredje part som har en oberoende

ställning i förhållande till motparten för det
icke-standardiserade derivatinstrumentet och
som med en lämplig regelbundenhet utför
verifieringen på ett sådant sätt att fondbolaget
har möjlighet att kontrollera den, eller

b) en enhet eller annan avdelning inom
fondbolaget som har en oberoende ställning i
förhållande till den avdelning som är ansva-
rig för förvaltningen av fondbolagets till-
gångar och som har tillräckliga resurser för
detta ändamål.

9 §

Finansiella index som utgör underliggande
tillgångar i ett derivatinstrument

Det finansiella index som avses i 80 §
1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfon-
der och som utgör underliggande tillgångar i
ett derivatinstrument ska ha en tillräckligt
diversifierad sammansättning. Detta index
ska uppfylla följande krav:

1) indexet har en sammansättning som
innebär att prisrörelser eller handel som rör
en komponent inte har någon betydande in-
verkan på hur hela indexet utvecklas, och

2) om indexet är sammansatt av finansiella
instrument som avses i 69 § 1 mom., 71 §
1 mom., 71 a §, 72 § 1 och 2 mom. eller 80 §
1 mom. i lagen om placeringsfonder är dess
sammansättning åtminstone diversifierad i
enlighet med 73 a § i lagen om placerings-
fonder, samt

3) om indexet är sammansatt av andra
finansiella instrument än de som avses i
2 punkten, är dess sammansättning diversifie-
rad på ett sätt som motsvarar det som före-
skrivs i 73 a § i lagen om placeringsfonder.

Det finansiella index som avses i 1 mom.
ska utgöra en lämplig referens för den mark-
nad det hänför sig till. Detta index ska upp-
fylla följande krav:
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1) indexet mäter utvecklingen för en repre-
sentativ grupp underliggande tillgångar på ett
relevant och tillfredsställande sätt,

2) indexet ses över eller omviktas med
jämna mellanrum så att det alltjämt avspeglar
de marknader det hänför sig till enligt allmänt
tillgängliga bedömningskriterier, och

3) de underliggande tillgångarna är så lik-
vida att användarna vid behov kan efterbilda
indexet.

Tillräckliga uppgifter ska offentliggöras
om det finansiella index som avses i 1 mom.
Detta index ska uppfylla följande krav:

1) offentliggörandet av indexet bygger på
tillförlitliga förfaranden för att samla in pri-
ser, beräkna och därefter offentliggöra index-
värdet, inberäknat prissättningsförfaranden
för komponenter för vilka marknadspriser
inte finns att tillgå, och

2) väsentlig information om frågor såsom
indexberäkning, omviktningsmetoder, index-
förändringar eller eventuella driftsmässiga
problem när det gäller att lämna punktlig och
korrekt information tillhandahålls på en bred
grund och i rätt tid.

Om sammansättningen av de finansiella
instrument som avses i 1 mom. 2 punkten
och som utgör underliggande tillgångar i ett
derivatinstrument i enlighet med 80 § 1 mom.
i lagen om placeringsfonder inte uppfyller
kraven i 1—3 mom. ska dessa derivatinstru-
ment betraktas som derivatinstrument base-
rade på en sammansättning av andra under-
liggande tillgångar som nämns i 80 § 1 mom.
1 punkten i lagen om placeringsfonder än
finansiella index.

10 §

Värdepapper och penningmarknadsinstru-
ment som innefattar ett derivatinstrument

Värdepapper som avses i 80 a § 2 mom. i
lagen om placeringsfonder och som innefattar
ett derivatinstrument ska uppfylla kraven i 2
§ och innefatta en derivatkomponent som
uppfyller följande krav:

1) på grund av denna komponent kan delar
av eller alla de betalningsströmmar som föl-
jer av innehavet av det överlåtbara värdepap-
per som fungerar som värdkontrakt modifie-
ras i överensstämmelse med en specificerad

räntesats, ett pris på ett finansiellt instrument,
en växelkurs, ett pris- eller ränteindex, ett
kreditbetyg eller ett kreditindex eller någon
annan variabel och därför variera på ett lik-
nande sätt som ett fristående derivatinstru-
ment,

2) dess ekonomiska egenskaper och risker
är inte nära förknippade med värdkontraktets
ekonomiska egenskaper och risker, och

3) det har väsentlig inverkan på värdepap-
perets riskprofil och prissättning.

Penningmarknadsinstrument som avses i
80 a § 2 mom. i lagen om placeringsfonder
och som innefattar ett derivatinstrument ska
uppfylla kravet i 4 § 1 mom. och kraven i 4 §
2 och 3 mom. och de ska innehålla en kom-
ponent som uppfyller kraven i 1 mom. 1—3
punkten.

Ett värdepapper eller penningmarknadsin-
strument ska inte anses innefatta ett derivat-
instrument om det innehåller en komponent
som enligt kontrakt kan överlåtas oberoende
av värdepapperet eller penningmarknadsin-
strumentet. En sådan komponent ska anses
utgöra ett separat finansiellt instrument.

11 §

Metoder i syfte att främja en effektiv förmö-
genhetsförvaltning

De låne- och återköpsavtal som avses i
81 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder ska
uppfylla följande krav:

1) de genomförs på ett kostnadseffektivt
sätt och de är ekonomiskt ändamålsenliga,

2) de införs i syfte att minska risken eller
kostnaderna eller i syfte att öka avkastningen
med en risknivå som är förenlig med fondbo-
lagets riskprofil och de riskspridningsregler
som anges i 73 § i lagen om placeringsfon-
der, och

3) i fondbolagets förfarande för riskhante-
ring beaktas de risker som är förenade med
dem.

12 §

Index som efterbildas i en placeringsfonds
investeringsverksamhet

Hänvisningen i 73 a § 1 mom. i lagen om
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placeringsfonder till att efterbilda samman-
sättningen av ett visst aktieindex eller index
för masskuldebrev som är allmänt känt på
finansmarknaden ska förstås som en hänvis-
ning till efterbildande av sammansättningen
av indexets underliggande tillgångar, inklu-
sive användningen av metoder som avses i
81 § i lagen om placeringsfonder.

Med de krav som avses i 73 a § i lagen om
placeringsfonder och som ställs på samman-
sättningen av det index som efterbildas avses
följande:

1) indexet ska ha en tillräckligt diversifie-
rad sammansättning, om det uppfyller kraven
i 73 a §,

2) indexet beskriver tillräckligt noggrant
den marknad det hänför sig till, om den som
tillhandahåller indexet använder en erkänd
metod som generellt sett inte leder till att en

viktig emittent på den marknad som indexet
hänför sig till utesluts,

3) tillräckliga uppgifter har offentliggjorts
om indexet, om det är allmänt tillgängligt och
den som tillhandahåller indexet har en obero-
ende ställning i förhållande till det fondbolag
som efterbildar indexet.

Den som tillhandahåller indexet och som
avses i 2 mom. 3 punkten och fondbolaget
kan ingå i samma koncern, under förutsätt-
ning att effektiva system för att hantera in-
tressekonflikter har införts.

13 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 juli
2008.

Helsingfors den 9 juni 2008

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

Special rådgivare Jyrki Knuutinen
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