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Yhteenveto

Tämä ilmoitus on Ålandsbankenin, johon sisältyvät 
Ålandsbanken Abp (7437006WYM821IJ3MN73) ja 
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy (743700YOXKO-
Q7F6FS364), yhdistetty ilmoitus pääasiallisista  
haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin . 
Ålandsbanken ottaa yleisesti koko varainhoidos-
saan huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset 
haitalliset vaikutukset (Principal Adverse Impacts 
eli PAI) kestävyystekijöihin osana sijoitusproses-
siaan . Kestävässä sijoittamisessa tämä tarkoittaa 
sen  
varmistamista, että sijoitukset eivät vahingoita 
mitään ympäristö- tai yhteiskuntatavoitetta . 

Ålandsbanken Abp ottaa vastaavalla tavalla neu-
vontaprosesseissaan huomioon pääasialliset hai-
talliset vaikutukset kestävyystekijöihin . Ålandsban-
ken Abp:n on lisäksi rahoitusneuvojana selvitett-
ävä, miten varainhoitajien antamia tietoja pääasi-
allisista haitallisista vaikutuksista käytetään neu-
vonnassa . Koska täydelliset tiedot ovat saatavilla 
vasta myöhemmin vuoden 2023 aikana, Ålands-
banken odottaa, miten tiedot voivat vaikuttaa 
neuvontaprosessiin .

Tämä ilmoitus annetaan rahoituspalvelualalla 
annettavista kestävyyteen liittyvistä tiedoista 
(SFDR) annetun asetuksen (EU) 2019/2088  
4 artiklan mukaisesti . Ilmoituksen julkaiseminen 
ajoittuu samaan aikaan ensimmäisen viitejakson 
1 .1 .–31 .12 .2022 kanssa . Raportointi haitallisten vaik-
utusten indikaattoreista viitejaksolta on esitetty 
SFDR:n delegoidun asetuksen (EU) 2022/1288 liit-
teessä I olevassa taulukossa 1 ja mahdolliset asia-
ankuuluvat indikaattorit taulukoissa 2 ja 3 . Rapor-
tointi tapahtuu vuonna 2023 ensimmäisten vertai-
lujaksojen (vuoden 2022 ensimmäisestä vuosinel-
jänneksestä vuoden 2022 viimeiseen vuosineljän-
nekseen) mittaamisen jälkeen .

Yhteenveto Ålandsbankenin huomioimista PAI- 
indikaattoreista esitetään taulukossa 1 .

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin (PAI-ilmoitus)
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Kuvaus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Indikaattori Toteutetut ja suunnitellut toimet sekä asetetut tavoitteet seuraavalle viitekaudelle 

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Kohtiin 1–6 pätee seuraava: 

1 . Kasvihuonekaasupäästöt
Scope 1-kasvihuonekaasupäästöt

Pyrimme edistämään Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista lämpötilan 
nousun rajoittamisesta enintään 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä .

Scope 2-kasvihuonekaasupäästöt Päästöjen on siten vähennyttävä tavoitteen saavuttamisen edistyessä .

Scope 3-kasvihuonekaasupäästöt Vuoteen 2030 mennessä päästöjen tulee olla puolittuneet vuoden 2021 tasoista .

Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä Otamme selvää siitä, mitkä sijoitusten kohteina olevista yrityksistä ovat allekirjoittaneet Science 
Based Target -aloitteen ja tekevät siten työtä samojen tavoitteiden saavuttamiseksi kuin me itse 
teemme ilmastostrategiassamme .

2 . Hiilijalanjälki Kokonaispäästöt / omistusosuutemme yrityksestä Kohtiin 1–6 liittyvät poissulkemiset:

3 . Hiili-intensiteetti Suljemme pois yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu kivihiilen louhintaan .

4 . Omistukset yrityksistä, joilla on
toimintaa fossiilisten polttoaineiden alalla

Muut fossiilisia polttoaineita käyttävät yritykset sisältyvät ilmastotavoitteeseemme 
ja niiden on järjestettävä liiketoimintansa ilmastotavoitteemme mukaisesti . 

5 . Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus Kohtiin 1–6 kohtaan liittyvä vaikuttaminen vuoropuhelussa:

6 . Energiankulutuksen intensiteetti sellaisia
ilmastosektoreita kohden, joilla on suuri vaikutus

Olemme mukana Climate Action 100+ -aloitteessa, jossa vaikutamme yhdessä muiden sijoittajien 
kanssa siihen, että 100 eniten päästöjä tuottavaa yritystä maailmassa vähentäisi päästöjään . 
Käymme lisäksi keskusteluja sellaisten yritysten kanssa, jotka eivät vielä ole sitoutuneet Science 
Based Target -aloitteeseen, tavoitteena kannustaa yrityksiä sitoutumaan niihin tai järjestämään 
toimintansa muulla tavoin uudelleen päästöjen pienentämiseksi .

7 . Biologinen monimuotoisuus Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, 
joiden toimitilat tai toiminnot sijaitsevat ekosysteemiltään herkällä  
alueella tai tällaisen alueen lähellä

Sovellamme tarkastukseen YK:n Global Compact -aloitteen periaatetta nro 7: Yritysten tulee nou-
dattaa varovaisuusperiaatetta ympäristöön kielteisesti vaikuttavissa toimissaan . Noudatamme 
tätä tarkastusmenetelmää, koska tiedot ovat toistaiseksi puutteellisia .

Taulukko 1 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

awiklund
Cross-Out
kivihiilen louhintaan
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8 . Päästöt veteen Päästötonnit veteen jokaista sijoitettua miljoonaa euroa kohden 
kaikissa salkkuyrityksissämme, ilmaistaan keskiarvona

Sovellamme tarkastukseen YK:n Global Compact -aloitteen periaatetta nro 7: Yritysten tulee  
noudattaa varovaisuusperiaatetta ympäristöön kielteisesti vaikuttavissa toimissaan . Noudatamme 
tätä tarkastusmenetelmää, koska tiedot ovat toistaiseksi puutteellisia .

9 . Vaaralliset jätteet Vaarallisten jätteiden tonnimäärä jokaista sijoitettua miljoonaa euroa 
kohden kaikissa salkkuyrityksissämme, ilmaistaan keskiarvona 

Sovellamme tarkastukseen YK:n Global Compact -aloitteen periaatetta nro 7: Yritysten tulee  
noudattaa varovaisuusperiaatetta ympäristöön kielteisesti vaikuttavissa toimissaan . Noudatamme 
tätä tarkastusmenetelmää, koska tiedot ovat toistaiseksi puutteellisia .

YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA, IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMISTA SEKÄ KORRUPTION JA LAHJONNAN TORJUNTANA LIITTYVIÄ ASIOITA KOSKEVAT INDIKAATTORIT  

10 . YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille 
annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkominen

Tarkastamme tällä hetkellä puolen vuoden välein, että kaikki rahastomme ja mallisalkkumme  
sijoituskohteet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita . 

Laajennamme tarkastuksen kattamaan OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille . 

Vaikuttaminen vuoropuhelun kautta aloitetaan, jos yrityksellä on punainen varoituslippu .  
Yrityksellä on kaksi vuotta aikaa ratkaista asia .

11 . Täytäntöönpanomekanismin puuttuminen YK:n Global Compact 
-aloitteen periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen 
OECD:n toimintaohjeiden täytäntöönpanon valvomiseksi

Punaisen varoituslipun saaneen yrityksen kanssa käydyn vaikuttamiseen pyrkivän  
vuoropuhelun aikana yritykset ovat yleensä itse kertoneet tekemistään parannuksista . 

Jos kahden vuoden aikana ei tapahdu vakuuttavaa parannusta, yritys myydään salkusta .

12 . Sukupuolten välinen palkkakuilu, jota ei ole korjattu. Keskimääräinen palkkakuilu sukupuolten välillä yhtiöissä Vastustamme syrjintää sen kaikissa muodoissa YK:n Global Compact -aloitteen periaatteen  
6 mukaisesti . Seuraamme datan kehitystä ja ryhdymme tarvittaessa vaadittaviin toimiin .

13 . Hallituksen sukupuolijakauma Naisten osuus hallituksen jäsenistä yhtiöissä Kannustamme yrityksiä pyrkimään sukupuolijakaumaan 60/40 hallituksessaan . Vastustamme 
syrjintää sen kaikissa muodoissa YK:n Global Compact -aloitteen periaatteen 6 mukaisesti .

14 . Sijoitukset kiistanalaisiin tai laittomiin aseisiin Kaikki kiistanalaiset aseet suljetaan pois salkuista .

KIINTEISTÖVARALLISUUTEEN TEHTYIHIN SIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

17 . Sijoitukset fossiilisiin polttoaineisiin kiinteistöomaisuuden kautta Sijoitusten osuus kiinteistöihin, joita käytetään fossiilisten  
polttoaineiden louhinnassa, varastoinnissa, kuljetuksessa tai  
valmistuksessa

Tarkastamme aina kaikki kiinteistöt varmistaaksemme, etteivät ne altistu fossiilisille 
polttoaineiseille . 

18 .  Energiatehokkuus Sijoitukset kiinteistöomaisuuteen, jonka  energiatehokkuusluokitus  
on alhainen

Keräämme tietoja asuntojen energiatehokkuustodistuksista .
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Indikaattori Toteutetut ja suunnitellut toimet sekä asetetut tavoitteet seuraavalle viitekaudelle 

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT LISÄINDIKAATTORIT

18 . Kasvihuonekaasupäästöt Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöt

Pyrimme edistämään Pariisin sopimuksen  
tavoitteiden saavuttamista lämpötilan nousun rajoittamisesta  

enintään 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä .

Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt

Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt

Kiinteistöistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt yhteensä

Taulukko 2 Ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyvät lisäindikaattorit
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Kuvaus kestävyystekijöihin kohdistuvien pääasiallisten haitallisten 
vaikutusten tunnistamista ja priorisointia koskevista toimintaperiaatteista

Periaatteet, joita Ålandsbanken noudattaa pääasi-
allisten haitallisten vaikutusten tunnistamisessa ja 
priorisoinnissa, määritetään sijoituspäätöksiin ja 
sijoitus- ja vakuutusneuvontaan sovellettavissa 
kestävyysriskien säännöstössä . Ålandsbanken 
Abp:n ja Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallituk-
set päivittävät säännöstön vähintään kerran vuo-
dessa . Voimassa oleva säännöstö niiden hyväksy-
mispäivämäärineen julkaistaan Ålandsbankenin 
verkkosivuilla .

Vastuu kestävyysriskien integrointiohjeiden ja 
niissä määritettyjen periaatteiden soveltamisesta 
yhtiön strategioissa ja prosesseissa on asianmukai-
sen yhtiön toimitusjohtajalla . Ålandsbankenin 
vastuullisen sijoittamisen toimikunta toimii neuvo-
nantajana vastuullista sijoittamista koskevissa asi-
oissa . Toimikunta kokoontuu säännöllisesti ja 
muun muassa tarkastaa ohjeet kestävyysriskien 
integroinnista sijoituspäätöksissä ja sijoitus- ja 
vakuutusneuvonnassa sekä antaa lausuntoja 
kestävyyttä koskevista asioista sijoituspäätöksissä . 
Rahastoyhtiö noudattaa lisäksi Ålandsbanken 
Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikassa, jonka 
Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa, määritettyjä 
osakkeenomistajan osallistumista koskevia 
periaatteita .

Ålandsbanken ottaa pääsääntöisesti huomioon 
pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyyste-
kijöihin ennen sijoituspäätösten tekemistä . Sijoitu-
skohteiden (osakkeiden, joukkovelkakirjojen, 
rahastojen yms .) rahoitusanalyysin yhteydessä 

analysoidaan kestävyyteen liittyvät mahdollisuu-
det ja riskit, jotka voivat toteutua sijoituskohte-
essa . Niin kutsutut PAI-indikaattorit sisältyvät ana-
lyysiin . Myös nykyisten omistusten PAI-indikaatto-
reita arvioidaan jatkuvasti . 

Ålandsbankenin ilmastostrategian mukaisesti 
pyrimme sijoitustoiminnassamme vaikuttamaan 
päästöjen vähenemiseen, minkä vuoksi päästöihin 
liittyvät indikaattorit ovat tärkeällä sijalla .

Indikaattoreissa, joissa tietojen saatavuus on edel-
leen erittäin huono, voi olla haastavaa noudattaa 
täysin taulukossa 1 kuvattua suhtautumista-
paamme . Seuraamme kehitystä jatkuvasti ja päi-
vitämme prosessejamme ja ohjeitamme jatkuvasti . 

Poissulkemisia sovelletaan indikaattoreihin, joiden 
kuvastama vaikutus yhteiskuntaan on arviomme 
mukaan merkittävästi haitallinen . Tällaisia ovat esi-
merkiksi kiistanalaiset aseet . 

Pyrimme vuoropuhelulla vaikuttamaan yrityksiin, 
joiden tavoitteet poikkeavat indikaattoreille aset-
tamastamme tavoitetasosta .

Käytetyt tietolähteet: Bloomberg, MSCI, Mor-
ningstar Direct .

Osallistumisstrategiat

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy toimii omistaja-asi-
oissa Rahastoyhtiön omistajapolitiikassa määritet-
tyjen periaatteiden mukaisesti . Ålandsbanken Abp 
ei pääsääntöisesti osallistu osakkeenomistajana 
päätöksentekoon yrityksissä, joihin se sijoittaa asi-

akkaan nimissä, pankin varainhoitajan omistajao-
hjausta koskevien periaatteiden mukaisesti . Verk-
kosivuillamme on lisätietoja sekä Ålandsbanken 
Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikasta että 
Ålandsbankenin varainhoitajan omistajaohjausta 
koskevista periaatteista .

Omistajapolitiikka sisältää muun muassa seuraavat 
kohdat:

- Yhtiökokouksiin osallistuminen ja niissä ääne-
stäminen salkkuyhtiöissä

- Aktiivisen vuoropuhelun käyminen salkkuyhtiö-
iden kanssa

- Yhteistyö muiden salkkuyhtiöihin sijoittaneiden
kanssa omistaja-asioissa .

Jos jokin salkkuyhtiö rikkoo kansainvälisiä nor-
meja, sen kanssa aloitetaan vuoropuhelu ongel-
man ratkaisemiseksi . Mikäli yhtiö ei osoita halua 
muuttua tai selvää parannusta ei tapahdu kahden 
vuoden kuluessa rikkomuksen havaitsemisesta, 
omistusosuus yhtiöstä myydään . 

Ålandsbanken pyrkii vaikuttamaan myös 
viranomaisiin

Osallistumme aktiivisesti kyselyihin sekä keskus-
teluihin, jotka voivat lisätä arvoa ja parantaa koko 
alan suhtautumistapaa kestävyysasioissa . Suo-
messa se tapahtuu Finanssiala ry:n ja Ruotsissa 
Svensk Värdepappersmarknad ja Fondbolagens 
Förening -yhdistyksen kautta . Ålandsbanken on 
lisäksi vastuullisensijoittamisen foorumien jäsen, 
Suomessa Finsifin ja Ruotsissa Swesifin .  

Viittaukset kansainvälisiin standardeihin 
- Ålandsbanken tukee seuraavia kansainvälisiä
sopimuksia ja aloitteita ja/tai on allekirjoittanut
ne:

- Pariisin ilmastosopimus

- YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen
tavoitteet (Sustainable Development Goals)

- YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaa-
vat periaatteet

- ILO:n keskeiset yleissopimukset ihmisoikeuk-
sista työelämässä

- OECD:n toimintaohjeet monikansallisille
yrityksille

- YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet
(UNPRI)

- YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet
(UNEP FI)

- Net Zero Banking Alliance

- Climate Action 100+

- YK:n Global Compact -aloite

Käytetyn menetelmän tarkempi kuvaus:

Pariisin ilmastosopimus

Linkki PAI-indikaattoreihin: 1–6, taulukko 1

Ålandsbanken on ilmastostrategiassaan määritt-
änyt, että pankki ei koko toiminnassaan vaikuta 
hiilidioksidipäästöjen kasvuun tavalla, joka ylittää 
Pariisin sopimuksen mukaisen 1,5 asteen tavoit-
teen . Sen varmistamiseksi tarkastamme, että salk-

kuyhtiöt ovat allekirjoittaneet Science Based Tar-
gets . Se on tieteellinen kehys, jonka puitteissa yri-
tykset voivat vähentää päästöjään Pariisin sopi-
muksen mukaisesti . Tavoitteena on vähentää pää-
stöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2021 
verrattuna) ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 
2050 mennessä . Päästölaskelmat laaditaan 
kaikista Ålandsbankenin rahastoihin sisältyvistä 
osakkeista, joukkovelkakirjoista ja kiinteistösijoi-
tuksista sekä mallisalkuista tietojen saatavuuden 
mukaan . Käteisvarat, johdannaiset ja vihreät jouk-
kovelkakirjat eivät sisälly laskelmiin, koska käytett-
ävissä ei ole niitä koskevia vakiintuneita 
kirjanpitoperiaatteita . 

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat 
ohjaavat periaatteet, ILO:n keskeiset yleis-
sopimukset ihmisoikeuksista työelämässä, 
OECD:n toimintaohjeet monikansallisille 
yrityksille sekä YK:n Global Compact 
-aloite

Linkki PAI-indikaattoreihin: 10, 11, taulukko 1

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat 
periaatteet, ILO:n keskeiset yleissopimukset 
ihmisoikeuksista työelämässä, OECD:n toimintao-
hjeet monikansallisille yrityksille ja YK:n Global 
Compact -aloite määrittävät toiminnan vähimmäis-
tason, jota odotamme kaikilta salkkuyhtiöiltä . Ne 
luovat perustan vaikuttamiselle vuoropuhelussa ja 
mahdollisille poissulkemisille siinä tapauksessa, 
että niitä rikotaan vakavasti . Omistusten valikointi 
tehdään kolmen kuukauden välein .
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Kuljemme omaa tietämme

*) Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv 24 %). Puhelut tallennetaan.

Helsinki 
Bulevardi 7,
00120 Helsinki 
+358 (0)204 293 600 

Tampere 
Hämeenkatu 4, 6 kerros,
33100 Tampere 
+358 (0) 204 293 200

Turku 
Eerikinkatu 17C, 2 kerros,
20100 Turku 
+358 (0)204 293 100

Parainen
Kauppiaskatu 24,
21600 Parainen
+358 (0)204 293 150

Vaasa 
Hovioikeudenpuistikko 11,
65100 Vaasa
+358 (0)204 293 300

Oulu
Kirkkokatu 17B, 3 kerros,
90100 Oulu 
+358 (0)204 29 011 

Ahvenanmaa
Pääkonttori  
Nygatan 2, Maarianhamina 

Puh: 0204 29 011*  

www.alandsbanken.fi
info@alandsbanken.fi   


