
Tervetuloa säännölliseksi rahastosäästäjäksi.

Säännöllinen rahasto- 
säästäminen – sijoita 
tulevaisuuteen jo tänään

Rahastot ja elämästä nauttiminen

Elämästä nauttiminen ei ehkä tule ensimmäisenä 
mieleesi kuullessasi sanan ”rahasto”. Säännöllinen 
rahastosäästäminen voi kuitenkin olla keino sen 
saavuttamiseksi – turvattu tulevaisuus lapsillesi, 
turvattu vanhuus tai mahdollisuus unohtumattomaan 
elämykseen. 

Matka säästäjästä sijoittajaksi voi alkaa niinkin pie- 
nellä määrällä kuin 50 eurolla kuukaudessa. Kartuta 
rahojasi sen sijaan, että laittaisit ne säästöön tilille tai 
käyttäisit ne sellaiseen, mitä et oikeastaan tarvitse. 
Ålandsbanken tarjoaa asiantuntevia sijoitusneuvoja ja 
auttaa löytämään juuri sinulle sopivat rahastot. Varo-
jasi hoidetaan aktiivisesti ja saat sijoituksellesi hyvän 
riskinhajautuksen ja hyvän tuottopotentiaalin. *

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen  
liittyy riskejä.

Miksi säästää rahastoihin säännöllisesti?

Helppoa - Voit aloittaa säännöllisen rahastosäästä- 
misen helposti lähimmässä pankkikonttorissasi tai 
Internetkonttorissa. Jo 50 euroa kuukaudessa riittää.

Vaivatonta ja kustannustehokasta - Säännöllisellä 
rahastosäästämisellä valitsemasi rahasumma 
(vähintään 50 euroa) siirtyy säästöön joka kuukausi ja 
saat mahdollisuuden kilpailukykyiseen tuottoon. 

Kiinnostavaa - Rahastojen kautta voit sijoittaa  
sellaisille markkinoille ja sellaisiin arvopapereihin, 
joista olet itse kiinnostunut, mutta joista sinulla ei 
ehkä ole tarpeeksi tietoa hoitaaksesi sijoituksiasi itse.

Riskien hajauttaminen - Säännöllisellä rahasto- 
säästämisellä rajoitat säästämiseesi liittyvää riskiä 
verrattuna siihen, että tekisit suurehkon kertasijoituk-
sen. Kurssien ollessa alhaiset saat useampia rahasto- 
osuuksia kuukausisummallasi. Markkinoiden kehit-
tyessä myönteisesti rahasto-osuuksiesi arvo nousee. 
Rahastosijoituksen riski alenee myös sen myötä, että 
rahastot sijoittavat useisiin eri arvopapereihin.

Minkä rahaston valitsen?
Pitkän tähtäimen säännöllisessä rahastosäästämi-
sessä sijoitukset kannattaa tehdä erityyppisiin rahas-
toihin. Näin pienennät säästämiseen liittyviä riskejä.

Osakerahastot pitkän tähtäimen säästämiseen  
Osakerahasto on suositeltava valinta, jos säästät  
pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi täydentääksesi  
tulevaa eläkettäsi tai jos haluat säästää lapsilisät  
siten, että varat ovat käytettävissä lapsen täytettyä  
18 vuotta.

Varainhoitorahastot vaihtelevaan markinatilanteeseen 
Varainhoitorahasto (yhdistelmärahasto) on suosi- 
teltava valinta, jos haluat että rahaston sijoitukset 
sopeutetaan markkinatilanteen mukaan. Varainhoito-
rahaston etuna on, että rahastot voivat markkinatilan-
teesta riippuen korottaa tai alentaa osakesijoitusten 
osuutta.

Korkorahastot - Meillä on useita palkittuja korkorahas-
toja, mukaan luettuna ensimmäinen Joutsenmerkitty 
rahastomme, Ålandsbanken Green Bond ESG. 



Lue lisää osoitteessa www.alandsbanken.fi

* Tätä esitettä on pidettävä markkinointiaineistona. Esitteessä ei ole huomioitu yksittäisen henkilön taloudellista asemaa 
tai rahastosijoittamiseen liittyviä tavoitteita, tietämystä tai kokemusta, eikä se siksi ole sijoitusneuvonnan tarjoamista. 
Sijoitusneuvontaa toivovan tulee ottaa yhteyttä Ålandsbankenin asiakasneuvojaan.

 Mainittuja rahastoja hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Tämän esitteen tarkoituksena on antaa yleistä tuoteti-
etoa, ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Rahastoesite, avaintietoesite sekä muuta lisätietoa on 
saatavilla maksutta suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.alandsbanken.fi sekä Ålandsbankenin konttoreissa. Huomaa, 
että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi 
menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Osakerahasto 
Ålandsbanken  
Maailma osake  
Joutsenmerkitty syksyllä 2020.

Korkorahasto 
Ålandsbanken  
Green Bond ESG  
Joutsenmerkitty syksyllä 2019.

Meillä voit tehdä vastuullisia valintoja myös koskien rahastosäästämistä. 
Seuraamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI), ja  
tarjoamme myös Joutsenmerkittyjä rahastoja. Vastuullisten valintojen 
tekeminen arjessa tulee olla helppoa - myös koskien säästämistäsi.
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Rahastosäästäjän tarkistuslista

Voinko säästää 50 euroa kuukaudessa?

Haluanko säästää helposti ja 
kustannustehokkaasti?

Haluanko saada rahani käyttööni nopeasti, 
vaikka säästän pidemmällä tähtäimellä?

Haluanko säästövaihtoehdon, jossa itse 
voin valita tuottotason, riskitason ja 
sijoitusajan?

Haluanko hajauttaa riskit ja antaa  
asiantuntijoiden huolehtia varoistani?

Helposti Internetkonttorin kautta

Kirjaudu sisään Internetkonttoriin ja  
seuraa ohjeita:

Sijoitukset > Rahastosäästäminen

Olet myös tervetullut ottamaan  
yhteyttä asiakasvastaavaasi, jos  
haluat apua rahastosäästämisessä.


