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€

YKSI  
PLANEETTA
Ålandsbanken tekee töitä 
sen eteen, että voimme 
elää nykyiseen tapaan ja 
saada planeettamme 
resurssit silti riittämään.

ITÄMERIPROJEKTI
1 850 000 € hyville  
ympäristöideoille vuodesta 1997.

1 850 000

€

SIJOITUSTOIMINTA
Noudatamme YK:n 
vastuullisen sijoittamisen 
periaatteita (UNPRI).

Best in
Class

Best in Class Sijoitamme vain 
sellaisiin yrityksiin, joiden  ESG- 
luokitus on korkea omassa 
viiteryhmässään, ja mittaamme 
myös hiili-intensiteettiä.

KOLME TOIMIALUETTA
Ålandsbanken toimii kolmellatoista paikka- 
kunnalla, joista viisi on Ahvenanmaalla.

Ruotsi

Suomi

Ahvenanmaa

Kestävyyskatsaus lyhyesti
EI LUOTON-  
ANTOA NÄILLE

eikä muuhun toimintaan, 
jolla voi olla haittavaiku-
tuksia Unescon maailman-
perintölistan kohteisiin tai 
kansallispuistoihin tai 
luonnonsuojelualueisiin.

Priorisointi pankin kuljetuksissa:

+
-

97 %

Pankin tavoitteena on,  
että terveenä ollaan aina 
vähintään 97 % työajasta.ARVOMME

Toimimme kestävästi päivittäisessä työssämme 
arvojemme mukaisesti.

KESTÄVÄ  
ENERGIAN-  
KULUTUS
70 % kaikesta energiasta 
uusiutuvista lähteistä  
(nk. vihreää energiaa).

VASTUULLINEN

TAVOITTEELLINEN HENKILÖ- 
KOHTAINEN
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Yksityiset
Yritykset
Muut

ITÄMERI-KORTTI
Maailman ensimmäinen 
luottokortti, joka raportoi 
ympäristövaikutuksesta...

... laskemalla

Yhteiskuntavastuu  
Tuemme ja edistämme urheilua, kulttuuria  
ja koulutusta lahjoittamalla vuosittain 
stipendejä ahvenanmaalaisille kouluille. 
Olemme myös mukana Business Lead  
2017 Finland -kotouttamisohjelmassa eli 
lisäämässä monimuotoisuutta rahoitusalalla.

Privat

Företag

Övrigt

KESTÄVÄT LUOTOT
Kokonaisluottosalkkumme koostuu suurim-
maksi osaksi yksityishenkilöille annetuista 
luotoista.

Pyrimme vähentämään 
vuosittaista paperinkulu-
tustamme vähintään 5 %.

-5%

KESTÄVÄ  
KULUTUS JA 
TUOTANTO

KESTÄVÄ  
MATKAILU

KESTÄVÄ  
ENERGIAN-  
JA VEDEN-  
KULUTUS

OSALLISUUDEN 
EDISTÄMINEN

HIILIJALANJÄLJEN 
PIENENTÄMISEN 

PAINOTUS YHTIÖSSÄ

Taataan
sama palkka 
samasta työstä.

Tasa-arvoinen edustus

ÅLANDSBANKENIN YK:N KESTÄVYYS- 
TAVOITTEIDEN PRIORISOINTI

28,6

70,6

0,8

Itämeriprojektin lisäksi olemme mukana Tukholman kansainvälisessä 
vesi-instituutissa (SIWI), kestävää kehitystä Ahvenanmaalla  
edistävässä Bärkraft-verkostossa sekä Ruotsin ja Suomen kestävän 
sijoittamisen foorumeissa
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Ohjeemme ja käytäntömme

KESTÄVYYS SIJOITUSTOIMINNASSA
Ålandsbanken on keskittänyt kestävyysstra-
tegiansa neljälle ensisijaiselle alueelle, jotka 
ovat vastuullinen sijoittaminen, vastuullinen 
luotonanto, sosiaalinen vastuu ja ympäristö-
vastuu. Tässä raportissa käsitellään pääasi-
assa vastuullisuutta sijoitustoiminnassa.

Katsomme sijoitustoiminnan voivan olla 
kannattavaa ja onnistunutta, kun vastuulli-
sessa sijoittamisessa otetaan huomioon 
ympäristöön, yhteiskuntasuhteisiin ja yhtiön 
johtoon liittyvät kysymykset (Environmen-
tal, Social and Governance, ESG). ESG-tekijät 
ja -riskit ovat erilaisia eri omaisuuslajeissa, 
maantieteellisillä alueilla, aloilla ja rahoitus-
välineissä. Tavoitteemme on tarkastella näi-
stä merkityksellisimpiä ja esitellä ne tässä 
raportissa.

Vastuullisessa sijoittamisessa tärkeim-
mät työtämme ohjaavat asiakirjat ovat 
Kestävien sijoitusten ohjeet ja Omistajapo-
litiikka. Tässä kestävyyskatsauksessa rahas-
tot esitellään kestävyyden näkökulmasta. 
Esittelemme myös alan kehitystä ja sitä, 
miten aiomme jatkaa työtämme näiden 
kysymysten parissa tulevina vuosina.

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN OHJE
Ålandsbanken luo lisäarvoa yksityishenkilö-
ille ja yrityksille tarjoamalla suuren pankin 
palveluvalikoimaa ja pienen pankin huolen-
pitoa ja harkintaa. Aktiivisena varainhoita-
jana harjoitamme toimintaamme kestävästi 
ja vastuullisesti. Ohjeessamme kuvataan, 
miten Ålandsbanken näkee vastuullisen 
sijoittamisen ESG:n kannalta ja miten sijoi-
tamme vastuullisesti. Tämä koskee kaikkia 
omaisuuslajeja ja sijoitusstrategioita.

Suhtautumisemme vastuulliseen 
sijoittamiseen
Mielestämme ESG-kysymykset vaikuttavat 
yhä enemmän yritysten taloudelliseen 
tulokseen. Uskomme sellaisten yritysten 
menestyvän, joiden johdolla, hallituksella ja 
omistajilla on perinteisten liiketaloudellisten 
tekijöiden lisäksi vahvaa osaamista myös 
ESG-kysymyksistä.  Siksi mielestämme on 
tärkeää ottaa ESG-tekijät huomioon sijoitta-
mista koskevassa päätöksenteossa, kun 
tavoittelemme asemaa Pohjoismaiden joh-

tavana pääomanhoitajana.
Otamme arvojemme mukaisesti ESG-te-

kijät huomioon tehdessämme sijoitus-
päätöksiä. Haluamme aktiivisesti olla 
mukana tekemässä yhteiskunnasta parem-
paa ja kestävämpää.

Sijoitamme vain sellaisiin yrityksiin, jotka 
noudattavat kansainvälisiä normeja, sopi-
muksia, valtiosopimuksia ja periaatteita, 
kuten YK:n Global Compact -aloitetta.

Ålandsbanken allekirjoitti jo vuonna 2010 
YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
(Principles for Responsible Investments, UN 
PRI). Samana vuonna olimme myös mukana 
perustamassa Suomen vastuullisen sijoitta-
misen yhdistystä (FINSIF, Finland’s Sustaina-
ble Investment Forum). Toukokuussa 2016 
liityimme myös vastaavaan ruotsalaiseen 
yhdistykseen (SWESIF).

Toteutus
Otamme yritysten ja rahastojen perusana-
lyysissamme huomioon myös ESG-kysymyk-
set. Jotta saamme järjestelmällisen ja perus-
teellisen analyysin, olemme tehneet sopi-
muksen ulkoisen kansainvälisen yhteistyök-
umppanin, Sustainalyticsin kanssa. Se on 
kehittänyt yritys- ja rahastokohtaisen 
luokituksen, joka mittaa ESG-tekijöitä. Tämä 
antaa meille edellytykset yhdistää ESG-teki-
jät tehokkaasti globaalilla tasolla pienen 
pankin huolenpitoon ja harkintaan.

Ålandsbanken ei sijoita yrityksiin, jotka 
ovat osallisia aseiden tuotannossa tai tupak-
katuotteiden tai alkoholijuomien tuotan-
nossa tai toimivat aikuisviihde- tai rahapelia-
lalla. Emme sijoita myöskään sellaisiin yrityk-
siin, joiden toiminta on ristiriidassa arvo-
jemme kanssa tai jotka rikkovat kansain-
välisiä normeja, esimerkiksi YK:n Global 
Compact -aloitteen normeja.

Selonteko
Kuvaamme vastuulliseen sijoittamiseen liit-
tyvää työtämme Ålandsbankenin vuosikert-
omuksessa. Olemme allekirjoittaneet UN 
PRI -periaatteet ja raportoimme myös sen, 
miten noudatamme näitä periaatteita.  
Vuosikertomus on saatavilla Ålandsbankenin 
verkkosivuilla.

Noudattaminen ja seuranta
Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen 
toimikunta (ESG-toimikunta) valvoo tämän 
ohjeen noudattamista. Toimikunta kokoon-
tuu säännöllisesti ja tarkistaa tämän käy-
tännön vähintään vuosittain. Toimikunnan 
jäseniä ovat Ålandsbankenin vastuullisen 
sijoittamisen vastuuhenkilö, Rahastoyhtiön 
toimitusjohtaja, Ålandsbankenin hallintojoh-
taja, varainhoidon Ruotsin osakeanalyytikko 
ja Suomen Private Banking -yksikön johtaja.

OMISTAJAPOLITIIKKA
Ålandsbanken Rahastoyhtiö hoitaa aktiivi-
sesti arvopaperirahastoja ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja osuudenomistajien toimek-
siannosta. Säännöstön mukaan varainhoi-
dossa on aina ajettava rahasto-osuudeno-
mistajien yhteistä etua. Rahastoyhtiön on 
aina tavoiteltava mahdollisimman hyvää, ris-
keihin suhteutettua tuottoa rahastojen 
osuudenomistajille ottaen huomioon rahas-
tojen tavoitteet ja sijoitusrajoitukset. Tämän 
käytännön tarkoitus on antaa selonteko nii-
stä periaatteista, joiden mukaan Ålandsban-
ken toimii osuudenomistajien eduksi.

Rahastoyhtiön periaatteet  
äänioikeuden käytöstä yhtiökokouksissa
Käytämme äänioikeuttamme harkiten nii-
den yritysten yhtiökokouksissa, joissa meillä 
on merkittävä omistusosuus, kun se on 
perustellusti osuudenomistajien edun 
mukaista. Ålandsbanken hoitaa omistajan 
rooliaan vaatimatta edustusta hallituksessa, 
sillä hallituksen jäsenen tehtävä vaikeuttaisi 
tehokasta varainhoitoa.

Rahastoyhtiön periaatteet omasta  
osallistumisesta vaalivaliokuntatyöhön
Tapauksissa, joissa osakeomistuksemme suo 
meille paikan vaalivaliokunnassa, olemme 
valmiit osallistumaan vaalivaliokuntatyöhön. 
Osallistumalla tähän työhön saamme hyvän 
käsityksen siitä, miten hallitus toimii kysei-
sessä yhtiössä.

Rahastoyhtiön periaatteet yhtiöiden toi-
minnan seuraamisesta

Seuraamme jatkuvasti niitä yhtiöitä, 
joihin sijoitamme, jotta voimme hyvissä 
ajoin havaita tarpeen käydä keskusteluja nii-
den kanssa.

Ålandsbankenin sisäisestä säännöstöstä päättää hallitus ja se päivitetään vuosittain. Ålandsbanken 
Rahastoyhtiö Oy vastaa rahastonhoitajana ja yhdessä välittäjänä toimivan Ålandsbanken Abp:n 
kanssa tästä raportista. Alla on lyhyt kuvaus Ålandsbankenin kestävyysstrategiasta, jossa paino-
tetaan vastuullista sijoittamista.

Ohjeet ja käytännöt
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Rahastoyhtiön sijoittamisen 
ESG-periaatteet
Sijoitamme vain sellaisiin yrityksiin, jotka 
noudattavat kansainvälisiä eettistä toimin-
taa, ympäristöä ja kestävyyttä koskevia nor-
meja ja sopimuksia, kuten YK:n Global Com-
pact -aloitetta.

Tilanteet, joissa rahastoyhtiö toimii
Tilanteissa, joissa yritys, johon olemme 
sijoittaneet, rikkoo kansainvälisiä yleissopi-
muksia tai sopimuksia, salkunhoitaja doku-
mentoi kirjallisesti, onko sijoitustapaus edel-
leen käypä (ristiriita huomioon ottaen). 
ESG-toimikunta käsittelee nämä asiat ja 
ottaa kantaa, ovatko yrityksen toimet riittä-
viä, onko syytä aloittaa vaikutuskeskustelut 
muiden sijoittajien kanssa tai onko omistuk-
sesta syytä luopua.

Rahastoyhtiön periaatteet yhteistoimin-
nasta muiden osakkeenomistajien kanssa
Tapauksissa, joissa ilmenee ristiriitoja tai 
kansainvälisten normien rikkomuksia, 
käynnistämme keskustelun yrityksen kanssa 
yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Muut omistamisen kannalta olennaiset 
rahastoyhtiön soveltamat periaatteet
Tuemme niiden yritysten, joihin sijoitamme, 
kestävää ja vastuullista hallintoa sekä halli-
tuksen pätevyydestä ja monimuotoisuu-
desta huolehtimista. 

OHJEEN SOVELTAMINEN 
SIJOITUSTOIMINNASSA
Kestävyystyömme perustuu strategiaamme, 
johon nojaudumme päivittäin ja jota mukau-
tamme konsernin kehityksen mukaan. Toim-
intamme on oltava sekä taloudellisesti että 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta pit-
käjännitteistä. Noudatamme tässä 
työssämme YK:n yleismaailmallisia kestävän 
kehityksen tavoitteita ja omia 
tärkeysanalyysejamme.

Vastuullinen sijoittaminen
Ålandsbanken noudattaa YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteita ja käytämme YK:n 
ohjeita perustana tarkistaessamme, että 
yhtiöiden toiminta on yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta vastuullista. Yhteisty-
ömme riippumattoman ESG-arvioijan Sus-
tainalyticsin kanssa antaa meille edellytyk-
set ottaa ESG-tekijät globaalilla tasolla huo-
mioon pankin sijoitusprosessissa. Nouda-
tamme luokkansa paras -mallia ja asetamme 
etusijalle sellaiset yritykset, joiden toiminta 
on kestävyyden kannalta alansa parasta. 
Suljemme pois sellaiset yritykset, joiden toi-
minta liittyy rahapeleihin, tupakka- ja alko-
holituotteisiin, aseisiin tai aikuisviihteeseen.

Olemme ottaneet esiin hiili-intensiteetin 
osakerahastojemme omistuksissa. Tavoitte-
emme on pienentää jatkuvasti konsernin 
toiminnan hiili-intensiteettiä. Olemme vuo-
desta 2018 alkaen julkaisseet Ålandsbanke-
nin rahastojen ESG-pisteet ja hiili-intensite-
etin liitteenä (saatavissa pyynnöstä 
Rahastoyhtiöltä).

Olemme ottaneet Sustainalyticsin ESG-tie-
dot käyttöön rahastonhoidossa. Sustainaly-
tics pisteyttää yritykset ja kokoamme tiedot 
yhteen rahastotasolla.  Tavoitte-
enamme on olla kahden parhaan kvartiilin 
sisällä vastaavien rahastojen ryhmässä. 
Olemme saavuttaneet tämän tavoitteen 
kaikissa osakerahastoissa.

Olemme osallistuneet yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, koska olemme käyneet kes-
kusteluja vastuullisen sijoittamisen ver-
kostoyhdistyksissä FINSIF ja SWESIF. Lisäksi 
Ålandsbankenin edustajat ovat osallistuneet 
Finanssialan Climate Change Indicators Wor-
king Group -työryhmään, jossa rahoitusalan 
edustajat laativat suosituksia ilmastoon liit-
tyvien tekijöiden ja riskien raportoinnista 
TCFD-työryhmän suositusten mukaisesti.

Ålandsbankenin rahastot kuuluvat Swe-
sif:n Hållbarhetsprofilen-sijoittajapalveluun. 
Palvelussa esitetään yksinkertaisesti ja sel-
keästi, miten rahastojen varainhoidossa 
sovelletaan kestävyyskriteereitä. Vuoden 
2018 aikana asiakkaiden ja mahdollisten asi-
akkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa 
nousi selvästi esiin kolme kysymystä: suh-
tautumisemme fossiilisiin polttoaineisiin ja 
mahdollisuus tarjota fossiilivapaa sijoitus-
vaihtoehto. Lisäksi havaitsimme, että yhä 
enemmän oltiin kiinnostuneita siitä, miten 
vaikutamme niihin yrityksiin, joissa meillä on 
omistusosuuksia.
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Kestävyys rahastokohtaisesti

Säännösten kestävyyttä koskevat vaatimukset

Kestävyyskysymysten merkitys kasvaa jat-
kuvasti sijoittajien päättäessä, mihin rahas-
toihin he sijoittavat. Myös lainsäätäjät pis-
teyttävät näiden kysymysten merkityksen. 
Kaikkien Ruotsissa myynnissä olevien  arvo-
paperirahastojen on 1.1.2018 alkaen ollut 
raportoitava kestävyystiedot siihen katso-
matta, onko rahastonhoitaja ruotsalainen 
vai ulkomainen rahastoyhtiö. Seuraavilla 
sivuilla kerrotaan Ålandsbankenin rahasto-
jen kestävyystyöstä näiden säännösten vaa-
timusten mukaisesti.

RAHASTOJEN ESG-PISTEYTYS
Haluamme pitää kestävyystyömme tavoiteta-
son korkealla. Osakerahastojen osalta 
voimme mitata tätä rahaston koko omistuk-
sen yhteenlasketuilla ESG-pisteillä vastaaviin 
rahastoihin verrattuna. Tavoitteemme on, 
että rahastomme ovat keskiarvon yläpuolella 
eli että jokainen rahasto on kahden parhaan 
kvartiilin sisällä omassa vertailuryhmässään 
Morningstarin kestävyysvertailussa. Saavu-
timme tämän kaikkien rahastojen osalta 
vuonna 2018.

HIILIJALANJÄLKI
Ilmastokysymys ja maapallon lämpeneminen 
ovat aikamme tärkeimpiä kestävyysky-
symyksiä. Olemme päättäneet mitata ja 
raportoida Ålandsbankenin osakerahastojen 
ilmastojalanjäljen. Tämän tarkoituksena on 
lisätä läpinäkyvyyttä sijoittajille ja ympäri-
stövaikutusten läpinäkyvyyttä. Pitkän aika-
välin tavoitteemme on pienentää hiilijalanjäl-
keä. Ilmoitamme Ålandsbankenin osakera-
hastojen hiilidioksidipäästöt suhteessa yhtiö-
iden tuottoon ja suhteutettuna siihen, kuinka 
suuri rahaston omistusosuus yhtiöstä on. 
Raportti vastaa salkkutietoja päiväykseltä 
31.12.2018.

Tavoite: Salkkujen ESG-pisteiden on oltava indeksiä paremmat ja salkkujen on 
oltava vertailuryhmänsä kahden parhaan kvartiilin sisällä.

Päivittäisessä  
Breakdown-sähköpos-
tissa ilmoitetaan salk-
kujen ESG-pisteet ja 

ristiriidat koko 
varainhoidolle.

Rahastonhoitajan 
tulee perustella ja 

dokumentoida 
omistukset, joissa on 
4:ää ja 5:ttä koskevia 

ristiriitoja.

ESG-toimikunta koko-
ontuu kuukausittain ja 

ottaa kantaa ristirii-
toihin ja valvoo 

pisteytystä.

Salkkujen omistukset 

viedään kuukausittain Sus-

tainalyticsin tietokantaan.

Omistusten ESG-tiedot 
tuodaan kuukausittain 

Sustainalyticsilta.

ESG-työnkulku
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Ålandsbanken Pohjoismaat Osake -sijoitusrahasto

Kestävyys rahastokohtaisesti

Rahaston kestävyysvertailu
Rahasto on ollut parhaassa kvartiilissa muihin Pohjois-
maat-osakerahastoihin verrattuna. Rahaston hiili-intensite-
etti oli 15,3 kun vertailuindeksillä luku oli 30,4. Yhteenlas-
kettujen ESG-pisteiden osalta rahasto on alueensa parhai-
den rahastojen yläpuolella.  

ESG Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Nordic Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

57.0

57.5

58.0
58.5

59.0

Portfolio ESG Score

59.5

60.0
60.5

61.0

61.5

62.0
62.5

63.0

63.5
64.0

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Lähde: Morningstar

Yleisiä tietoja

YLEISIÄ TIETO JA RAHASTON HOIDOSSA HUOMIOON OTETTAVAT KESTÄVYYSNÄKÖKULMAT

Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon) Kyllä

Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet) Kyllä

Hallinnon ja ohjauksen näkökulmat (esim. osakkeenomistajien oikeudet, korruption torjunta) Kyllä

KESTÄVYYSTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa yrityksiä Ei

Rahastonhoitaja ottaa kestävyyskysymykset huomioon yritysten taloudellisissa analyyseissa ja sijoituspäätöksissä Kyllä

Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin tuotteisiin tai palveluihin:

Rypälepommit, henkilömiinat Kyllä

Kemialliset ja biologiset aseet Kyllä

Ydinaseet Kyllä

Aseet ja/tai sotilastarvikkeet Kyllä

Alkoholi Kyllä

Tupakka Kyllä

Kaupallinen pelitoiminta Kyllä

Aikuisviihde Kyllä

Fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu, hiili) Ei

Uraani Ei

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) Ei

Muut Ei



Kestävyysraportti 2018   11

Lähde: Morningstar

Environmental score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin yritykset, joihin 
rahasto sijoittaa, käsittelevät ympäristökysymyksiä. Värilli-
nen ruutu ilmaisee vaihtelua rahaston vertailuryhmässä, 
joka koostuu vastaavista rahastoista. Eriväriset kvartiilit 
edustavat 22,5 %:a rahastomaailmasta. Tämä tarkoittaa, 
että rahasto kuuluu parhaan 22,5 prosentin kvartiiliin eli 
rahastoihin, joiden sijoituskohteina olevissa yrityksissä 
ympäristökysymykset otetaan vakavasti.

Social score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin ne yritykset, 
joihin rahasto sijoittaa, käsittelevät erilaisia sosiaalisia 
kysymyksiä, kuten ihmisoikeuksia yrityksessä ja työntekijö-
iden turvallisuutta. Värillinen ruutu ilmaisee vaihtelua 
rahaston vertailuryhmässä, joka koostuu vastaavista rahas-
toista. Eriväriset kvartiilit edustavat 22,5 %:a rahastomaail-
masta. Tämä tarkoittaa, että rahasto kuuluu parhaan 22,5 
prosentin kvartiiliin eli rahastoihin, joiden sijoituskohteina 
olevissa yrityksissä sosiaaliset kysymykset otetaan 
vakavasti.

Governance score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin yritykset, joihin 
rahasto sijoittaa, käsittelevät yrityksen johtamiseen (gover-
nance) liittyviä kysymyksiä. Kyse voi olla korruptiosta, hal-
lituksen riippumattomuudesta ja verotuksen läpinäkyvyy-
destä. Värillinen ruutu ilmaisee vaihtelua rahaston vertai-
luryhmässä, joka koostuu vastaavista rahastoista. Eriväriset 
kvartiilit edustavat 22,5 %:a rahastomaailmasta. Tämä tar-
koittaa, että rahasto kuuluu parhaan 22,5 prosentin kvartii-
liin eli rahastoihin, joiden sijoituskohteina olevissa yrityk-
sissä yrityksen johtoon liittyvät kysymykset otetaan 
vakavasti.

Environmental Score

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Nordic Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

55.5

56.0

56.5

57.0

57.5

Portfolio Environmental Score

58.0

58.5

59.0

59.5

60.0

60.5

61.0

61.5

Social Score

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Nordic Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

58.5

59.0

59.5

60.0

60.5

Portfolio Social Score

61.0

61.5

62.0

62.5

63.0

63.5

64.0

Governance Score

Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Nordic Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

58.5

59.0

59.5

60.0

60.5

Portfolio Governance Score

61.0

61.5

62.0

62.5

63.0

63.5

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Ålandsbanken Norden Aktie EUR



12  Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Europe Value -sijoitusrahasto

Kestävyys rahastokohtaisesti

Rahaston kestävyysvertailu
Rahasto on ollut parhaassa kvartiilissa muihin Europa- 
osakerahastoihin verrattuna. Rahaston hiili-intensiteetti  
oli 22,3 kun vertailuindeksillä luku oli 29,0. Yhteenlaskettu-
jen ESG-pisteiden osalta rahasto kuuluu alueensa 
parhaimpiin.

Lähde: Morningstar

ESG Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Blend Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

57.0

57.8

58.5

59.3

60.0

60.8

61.5

62.3

63.0

63.8

64.5

65.3

Portfolio ESG Score

Ålandsbanken Europe Value B

Yleisiä tietoja

RAHASTON HOIDOSSA HUOMIOON OTETTAVAT KESTÄVYYSNÄKÖKULMAT

Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon) Kyllä

Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet) Kyllä

Hallinnon ja ohjauksen näkökulmat (esim. osakkeenomistajien oikeudet, korruption torjunta) Kyllä

KESTÄVYYSTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa yrityksiä Ei

Rahastonhoitaja ottaa kestävyyskysymykset huomioon yritysten taloudellisissa analyyseissa ja sijoituspäätöksissä
Kyllä

Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin tuotteisiin tai palveluihin:

Rypälepommit, henkilömiinat Kyllä

Kemialliset ja biologiset aseet Kyllä

Ydinaseet Kyllä

Aseet ja/tai sotilastarvikkeet Kyllä

Alkoholi Kyllä

Tupakka Kyllä

Kaupallinen pelitoiminta Kyllä

Aikuisviihde Kyllä

Fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu, hiili) Ei

Uraani Ei

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) Ei

Muut Ei
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Environmental score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin yritykset, joihin 
rahasto sijoittaa, käsittelevät ympäristökysymyksiä. Värilli-
nen ruutu ilmaisee vaihtelua rahaston vertailuryhmässä, 
joka koostuu vastaavista rahastoista. Eriväriset kvartiilit 
edustavat 22,5 %:a rahastomaailmasta. Tämä tarkoittaa, 
että rahasto kuuluu parhaan 22,5 prosentin kvartiiliin eli 
rahastoihin, joiden sijoituskohteina olevissa yrityksissä 
ympäristökysymykset otetaan vakavasti.

Social score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin ne yritykset, 
joihin rahasto sijoittaa, käsittelevät erilaisia sosiaalisia 
kysymyksiä, kuten ihmisoikeuksia yrityksessä ja työntekijö-
iden turvallisuutta. Värillinen ruutu ilmaisee vaihtelua 
rahaston vertailuryhmässä, joka koostuu vastaavista rahas-
toista. Eriväriset kvartiilit edustavat 22,5 %:a rahastomaail-
masta. Tämä tarkoittaa, että rahasto kuuluu parhaan 22,5 
prosentin kvartiiliin eli rahastoihin, joiden sijoituskohteina 
olevissa yrityksissä sosiaaliset kysymykset otetaan 
vakavasti.

Governance score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin yritykset, joihin 
rahasto sijoittaa, käsittelevät yrityksen johtamiseen (gover-
nance) liittyviä kysymyksiä. Kyse voi olla korruptiosta, hal-
lituksen riippumattomuudesta ja verotuksen läpinäkyvyy-
destä. Värillinen ruutu ilmaisee vaihtelua rahaston vertai-
luryhmässä, joka koostuu vastaavista rahastoista. Eriväriset 
kvartiilit edustavat 22,5 %:a rahastomaailmasta. Tämä tar-
koittaa, että rahasto kuuluu parhaan 22,5 prosentin kvartii-
liin eli rahastoihin, joiden sijoituskohteina olevissa yrityk-
sissä yrityksen johtoon liittyvät kysymykset otetaan 
vakavasti.

Environmental Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds -E urope/Africa/Asia -E urope Large-Cap Blend Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

57.0

57.5

58.0

58.5

59.0

59.5

60.0

60.5

61.0

61.5

62.0

62.5

63.0

63.5

Portfolio Environmental Score

Social Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds -E urope/Africa/Asia -E urope Large-Cap Blend Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

57.5

58.0

58.5

59.0

59.5
60.0

60.5

61.0

61.5

62.0

62.5

63.0

63.5

64.0
64.5

Portfolio Social Score

Governance Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Blend Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

55.0

55.5

56.0

56.5

57.0
57.5

58.0

58.5

59.0

59.5

60.0

60.5

61.0

61.5
62.0

Portfolio Governance Score

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Europe Value B

Lähde: Morningstar
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Ålandsbanken Maailma Osake -sijoitusrahasto

Kestävyys rahastokohtaisesti

Rahaston kestävyysvertailu
Rahasto on ollut parhaan kvartiilin yläpuolella muihin 
globaaleihin osakerahastoihin verrattuna. Yhteen- 
laskettujen ESG-pisteiden osalta rahasto kuuluu  
alueensa parhaimpiin.

Lähde: Morningstar

ESG Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

50.3

51.0

51.8
52.5

53.3

Portfolio ESG Score

54.0

54.8
55.5

56.3

57.0

57.8
58.5

59.3

60.0
60.8

Ålandsbanken Global Aktie B

Yleisiä tietoja

RAHASTON HOIDOSSA HUOMIOON OTETTAVAT KESTÄVYYSNÄKÖKULMAT

Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon) Kyllä

Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet) Kyllä

Hallinnon ja ohjauksen näkökulmat (esim. osakkeenomistajien oikeudet, korruption torjunta) Kyllä

KESTÄVYYSTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa yrityksiä Ei

Rahastonhoitaja ottaa kestävyyskysymykset huomioon yritysten taloudellisissa analyyseissa ja sijoituspäätöksissä Kyllä

Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin tuotteisiin tai palveluihin:
Rypälepommit, henkilömiinat Kyllä

Kemialliset ja biologiset aseet Kyllä

Ydinaseet Kyllä

Aseet ja/tai sotilastarvikkeet Kyllä

Alkoholi Ei

Tupakka Kyllä

Kaupallinen pelitoiminta Ei

Aikuisviihde Ei

Fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu, hiili) Ei

Uraani Ei

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) Ei

Muut Ei
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Environmental score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin yritykset, joihin 
rahasto sijoittaa, käsittelevät ympäristökysymyksiä. Värilli-
nen ruutu ilmaisee vaihtelua rahaston vertailuryhmässä, 
joka koostuu vastaavista rahastoista. Eriväriset kvartiilit 
edustavat 22,5 %:a rahastomaailmasta. Tämä tarkoittaa, 
että rahasto kuuluu parhaan 22,5 prosentin kvartiiliin eli 
rahastoihin, joiden sijoituskohteina olevissa yrityksissä 
ympäristökysymykset otetaan vakavasti.

Social score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin ne yritykset, 
joihin rahasto sijoittaa, käsittelevät erilaisia sosiaalisia 
kysymyksiä, kuten ihmisoikeuksia yrityksessä ja työntekijö-
iden turvallisuutta. Värillinen ruutu ilmaisee vaihtelua 
rahaston vertailuryhmässä, joka koostuu vastaavista rahas-
toista. Eriväriset kvartiilit edustavat 22,5 %:a rahastomaail-
masta. Tämä tarkoittaa, että rahasto kuuluu parhaan 22,5 
prosentin kvartiiliin eli rahastoihin, joiden sijoituskohteina 
olevissa yrityksissä sosiaaliset kysymykset otetaan 
vakavasti.

Governance score
Nämä pisteet kuvaavat sitä, kuinka hyvin yritykset, joihin 
rahasto sijoittaa, käsittelevät yrityksen johtamiseen (gover-
nance) liittyviä kysymyksiä. Kyse voi olla korruptiosta, hal-
lituksen riippumattomuudesta ja verotuksen läpinäkyvyy-
destä. Värillinen ruutu ilmaisee vaihtelua rahaston vertai-
luryhmässä, joka koostuu vastaavista rahastoista. Eriväriset 
kvartiilit edustavat 22,5 %:a rahastomaailmasta. Tämä tar-
koittaa, että rahasto kuuluu parhaan 22,5 prosentin kvartii-
liin eli rahastoihin, joiden sijoituskohteina olevissa yrityk-
sissä yrityksen johtoon liittyvät kysymykset otetaan 
vakavasti.

Environmental Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

51.8

52.5

53.3

54.0

54.8

Portfolio Environmental Score

55.5

56.3

57.0

57.8

58.5

59.3

60.0

60.8

Social Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

51.0

51.8

52.5

53.3

54.0

Portfolio Social Score

54.8

55.5

56.3

57.0

57.8

58.5

59.3

60.0

Governance Score
Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend Equity

Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile

48.8

49.5

50.3

51.0

51.8

Portfolio Governance Score

52.5

53.3

54.0

54.8

55.5

56.3

57.0

57.8

Ålandsbanken Global Aktie B

Ålandsbanken Global Aktie B

Ålandsbanken Global Aktie B

Lähde: Morningstar
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Ålandsbanken Premium 30- ja 50 -sijoitusrahastot

Ålandsbanken korkosijoitusrahastot
Cash Manager, Euro Bond, Euro High Yield.

Kestävyys rahastokohtaisesti

Yleisiä tietoja

RAHASTON HOIDOSSA HUOMIOON OTETTAVAT KESTÄVYYSNÄKÖKULMAT

Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon) Kyllä

Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet) Kyllä

Hallinnon ja ohjauksen näkökulmat (esim. osakkeenomistajien oikeudet, korruption torjunta) Kyllä

KESTÄVYYSTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa yrityksiä Ei

Rahastonhoitaja ottaa kestävyyskysymykset huomioon yritysten taloudellisissa analyyseissa ja sijoituspäätöksissä Kyllä

Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin tuotteisiin tai palveluihin:
Rypälepommit, henkilömiinat Kyllä
Kemialliset ja biologiset aseet Kyllä
Ydinaseet Kyllä
Aseet ja/tai sotilastarvikkeet Kyllä
Alkoholi Kyllä
Tupakka Kyllä
Kaupallinen pelitoiminta Kyllä
Aikuisviihde Kyllä
Fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu, hiili) Ei
Uraani Ei
Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) Ei

Muut Ei

Yleisiä tietoja

RAHASTON HOIDOSSA HUOMIOON OTETTAVAT KESTÄVYYSNÄKÖKULMAT

Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon) Kyllä

Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikudet) Kyllä

Hallinnon ja ohjauksen näkökulmat (esim. osakkeenomistajien oikeudet, korruption torjunta) Kyllä

KESTÄVYYSTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa yrityksiä Ei

Rahastonhoitaja ottaa kestävyyskysymykset huomioon yritysten taloudellisissa analyyseissa ja sijoituspäätöksissä Kyllä

Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin tuotteisiin tai palveluihin:
Rypälepommit, henkilömiinat Kyllä
Kemialliset ja biologiset aseet Kyllä
Ydinaseet Kyllä
Aseet ja/tai sotilastarvikkeet Kyllä
Alkoholi Kyllä
Tupakka Kyllä
Kaupallinen pelitoiminta Kyllä
Aikuisviihde Kyllä
Fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu, hiili) Ei
Uraani Ei
Geneettisesti muunnetut organismit (GMO) Ei
Muut Ei
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Ålandsbanken Erikoissijoitusrahastot

Kestävyys rahastokohtaisesti

Ålandsbanken Asuntorahasto, Ålandsbanken Tonttirahasto
Ålandsbankenin Asuntorahastossa ja Tonttirahastossa on omistuksia eri puolilta  
Suomea. Nämä kaksi rahastoa ovat tuottaneet yhteiskunnallista hyötyä luomalla noin  
15 300 työpaikkaa uusien rakennushankkeiden ansiosta. Näiden rahastojen ympäristö-
vaikutukset ovat vähäiset, koska Asuntorahastoon ostettavat asunnot ovat uusia asunt-
oja, joiden ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin vanhoissa talo-
issa. Kaikissa taloissa on jätteiden lajittelu ja joissain on aloitettu sähköautojen latau-
stolppien asennus. Suuri osa asunnoista sijaitsee raideyhteyksien lähellä, mikä helpot-
taa asukkaiden julkisen liikenteen käyttöä.

Kuva: Kjell Söderlund
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Kestävyyssuunnitelma 2019–2030

KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
Kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevissa 
yleismaailmallisissa tavoitteissa on kyse 
siitä, että kasvavat kaupungit voivat luoda 
uusia taloudellisen kasvun mahdollisuuksia, 
mutta myös kasvattaa sosiaalisia kuiluja ja 
lisätä paikalliseen ekojärjestelmään koh-
distuvaa rasitusta.

Näiden välttämiseksi YK suosittelee 
muun muassa seuraavaa: 1) osallistavan ja 
kestävän kaupungistumisen edistäminen ja 
asuntojen yhteisöllisen, integroidun ja 
kestävän suunnittelun ja hallinnoinnin 
kehittäminen ja 2) kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisten ja pitkäikäisten 
rakennusten rakentaminen paikallisista 
materiaaleista.

Ålandsbankenin Asuntorahasto- ja Tont-
tirahasto-kiinteistörahastojen kautta 
voimme vaikuttaa niihin alueisiin, joilla asun-
not ja tontit sijaitsevat. Konkreettisesti tämä 
näkyy eriytymisen vähenemisenä asuinyh-
teisöissä. Rahastoilla on osoitettu olevan 
lukujen valossa myös työllistävä vaikutus, ja 
ne ovat luoneet enemmän lisää työpaikkoja 
kuin ilman näiden rahastojen työllistävää 
vaikutusta olisi ollut mahdollista.

ILMASTONMUUTOKSEN 
HILLITSEMINEN
Maailmanlaajuinen tavoite hillitä ilmaston-
muutosta on Ålandsbankenin tärkeimpiä 
tavoitteita. Mielestämme ilmastonmuutos 

on aikamme suurimpia haasteita. 
Maailmanlaajuinen tavoite on parantaa kou-
lutusta, tietoisuutta ja ihmisten ja instituu-
tioiden kykyä hillitä ilmastonmuutosta, 
kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen ja 
ilmastonmuutoksen seurausten 
rajoittaminen.

Ålandsbankenin osakerahastoissa on 
otettu käyttöön rahastojen omistusten hii-
li-intensiteetin laskenta. Tarkoitus on lisätä 
sijoittajien tietoisuutta sijoitustoiminnan 
ympäristövaikutuksista ja pyrkiä aktiivisesti 
vähentämään ympäristövaikutuksia 
jatkossa.

Otamme sijoittaessamme aktiivisesti 
huomioon ympäristökysymykset ja 
vältämme sellaisia yrityksiä, joiden toimin-
nalla on haitallisia vaikutuksia ympäristöön. 
Tässä käytämme ympäristöanalyyseja, jotka 
yhteistyökumppanimme Sustainalytics 
tekee niistä yrityksistä, joihin sijoitamme.

Lisäksi Ålandsbanken on tuonut markki-
noille Itämeri-kortin, biohajoavan Master-
card-kortin. Se on liitetty Åland-indeksiin, 
joka laskee kaikkien korttiostosten hiili-
dioksidipäästöt. Ajatuksena on, että kortin 
avulla asiakkaat voivat muuttaa kulu-
tuskäyttäytymistään ympäristöystävälli-
sempään suuntaan.

RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA 
HYVÄ HALLINTO
Rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvää hall-
intoa koskevissa tavoitteissa on kyse hyvin 
toimivasta valtionhallinnosta, vastuullisista 
instituutioista, läpinäkyvyydestä ja oikeus-
valtioperiaatteista perustavanlaatuisina itse-
isarvoina. Ne luovat perustan hyvälle hallin-
totavalle ja korruption torjunnalle ja ovat tär-
keitä yhteiskunnan kehitystä edistäviä tekijö-
itä. Tavoitteena on vähentää merkittävästi 
kaikenlaista korruptiota ja lahjontaa sekä 
kaikenlaista väkivaltaa ja henkeä uhkaavaa 
väkivaltaa kaikkialla.

Ålandsbanken on päättänyt olla sijoitta-
matta sellaisiin yrityksiin, joiden liikevaih-
dosta yli 5 % tulee aseisiin liittyvästä toimin-
nasta. Yhteistyökumppanimme Sustainaly-
ticsin yritysanalyysien avulla tarkastelemme 
myös työolosuhteisiin, ihmisoikeuksien kun-
nioittamiseen ja lapsityövoiman käytön 
estämiseen liittyviä kysymyksiä, jotka on 
tärkeää ottaa huomioon sijoituskohteita 
valittaessa.

Ålandsbankenin sijoitustoiminnan tavoitteena on kehittää vastuullisen sijoittamisen työtapo-
jamme, jotta voimme siten edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development 
Goals, SDG) ja Agenda 2030 -ohjelman tavoitteita. Keskitymme työssämme kolmeen asetetuista 17 
tavoitteesta. Nämä kolme ovat kestävät kaupungit ja yhteisöt (11), ilmastonmuutoksen torjunta (13) 
sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (16). Alla on lyhyt selonteko vastuullisesta sijoitus-
toiminnastamme, jossa nämä tavoitteet otetaan huomioon.

Vastuullinen sijoittaminen
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Lähde: UNDP
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Asiakaspalvelu, puh. 020 429 2910. kundservice@alandsbanken.se
*) Puhelun hinta 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti (ALV 24 %). Puhelut äänitetään.
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