Kestävyysraportti
2021
Ålandsbankenin UCITS- ja AIF-rahastot

Kestävyysraportti 2021 | Kestävyyskatsaus | 1

Sisällysluettelo
Kestävyyskatsaus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Ohjeemme ja käytäntömme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Ålandsbankenin varainhoidon ilmastotavoitteet .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-6
Kestävyystaulukko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Kestävyys rahastokohtaisesti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Pohjoismaat Osake .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8-9
Pohjoismaat Pienyhtiöt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10-11
Eurooppa Osake .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-13
Maailma Osake .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14-17
Varainhoito .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18-19
Euro Bond .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20-21
Lyhyt Yrityskorko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22-23
Euro High Yield .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24-25
Green Bond ESG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26-27
Erikoissijoitusrahastot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Hiili-intensiteetti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Toimintasuunnitelma 2022 Kestävät sijoitukset  .  .  .  .  .  .  . 30-31

MIL

JÖMÄRKT

441 678
Trycksak

Kansilehden kuva: Anton Sucksdorff

Kestävyysraportti 2021 | Kestävyyskatsaus | 3

Kestävyyskatsaus 2021

Kulunutta vuotta on leimannut kestävää rahoitustoimintaa koskevien uusien EU-asetusten seuraaminen ja integrointi. EU-komissio ei katso julkisten varojen riittävän EU:n kestävyystavoitteiden
saavuttamiseen ja haluaa siksi tukea vihreitä sijoituksia 1000 miljardin euron lisärahoituksella sekä
samalla ohjata rahoitustuotteiden kehitystä
kestävämpään suuntaan. Rahoitusmarkkinoilla on
keskeinen rooli yhteiskunnan vastuullisuuskehityksessä. Erityisesti Disclosure-asetus (SFDR) asettaa
rahoitustuotteiden tarjoajille vaatimuksia koskien
kestävyystietojen antamista ennen sijoituspäätöstä sekä niistä tiedottamista säännöllisissä raporteissa. Taksonomia-asetus on muotoutumassa, ja
sekä ydinvoiman että maakaasun tuotanto ollaan
hyväksymässä vihreäksi toiminnaksi. EU-komissio
on jo antanut hyväksyntänsä, ja parhaillaan päätös
odottaa lopullista hyväksyntää Euroopan parlamentilta ja Eurooppa-neuvostolta neljän kuukauden sisällä. Taksonomia-asetus hyväksyttäneen
1.1.2023.
Tiedonantoasetuksen mukaan rahastonhoitajien
tulee tiedottaa siitä, missä määrin kestävyyskysymykset huomioidaan rahaston hallinnoinnissa.
Ålandsbankenin kestävän sijoittamisen periaatteet
edellyttävät muun muassa tiettyjen alojen, esimerkiksi tupakkateollisuuden ja kiistanalaisten aseiden, poissulkemisen. Rahastojen omistusten tulee
myös olla linjassa YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen kanssa. Näiden kahden vastuul-

lisuuskokonaisuuden avulla pyrimme edistämään
ympäristöllisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia. Suurin
osa Rahastoyhtiön rahastoista lukeutuu niin
sanottuihin vaaleanvihreisiin rahastoihin eli artikla
8-rahastoihin. Tuulivoimarahaston tavoitteena on
kestävä sijoittaminen, ja siksi se luokitellaan niin
sanottuihin tummanvihreisiin rahastoihin eli artikla
9-rahastoihin. Tonttirahaston toiminta ei ole luonteeltaan sellaista, että siihen voisi muiden rahastojen tavoin soveltaa kestävyysaspekteja, ja se onkin
luokitukseltaan artikla 6-rahasto.
Vuoden aikana rahastomarkkinoilla jatkui yleisesti
kestävyystrendi, jota vahvistivat sekä asiakkaiden
kestävyyttä kohtaan osoittama kiinnostus että
monien rahastojen ja varainhoitajien tekemä
kehittämistyö kestävän sijoittamisen parissa.
Ålandsbankenin rahastojen osalta kiinnostus Tuulivoimarahastoa kohtaan on ollut suurta aina sen
avaamisen jälkeen 2020/2021 vuodenvaihteessa,
ja ensimmäiset sopimukset Suomeen rakennettavista uusista tuulivoimapuistoista on allekirjoitettu.
Kuluneen syksyn aikana laadimme ilmastostrategian, joka Ålandsbanken-konsernin ilmastotavoitteiden mukaisesti pyrkii epäsuorien päästöjen
vähentämiseen lähivuosina.

Tavoitteet ovat seuraavat:
- Vuonna 2030 puolitamme päästöt vuoteen
2021 verrattuna.
- Vuonna 2035 olemme ilmastoneutraaleja Suomen ilmastotavoitteiden mukaisesti.
- Vuonna 2050 nettopäästömme ovat nollassa.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 on ollut menestyksekäs rahastoille sekä tuotoissa että kestävyydessä
mitattuna. Joulukuussa maailmanlaajuisesti tunnustettu ESG-analyysitalo MSCI antoi kolmelle
Ålandsbankenin yhdeksästä analysoidusta
UCITS-rahastosta toiseksi korkeimman AA-luokituksen. Nähdäksemme tämä on tunnustus pitkäjänteisesti tekemästämme työstä, joka edistää
sijoittamista korkealaatuisiin ja hyvät kasvuedellytykset omaaviin osakkeisiin ja obligaatioihin.
Anna-Stina Wiklund
Vastuullisten sijoitusten vastaava
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Ohjeemme ja käytäntömme
Ålandsbankenin sisäisestä säännöstöstä päättää hallitus ja se päivitetään vuosittain.
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy vastaa rahastoista vastaavana rahastonhoitajana tästä raportista.
Alla on lyhyt kuvaus Ålandsbankenin kestävyysstrategiasta, jossa painotetaan vastuullista sijoittamista.
Vastuullisen sijoittamisen ohje
Ålandsbanken luo lisäarvoa yksityishenkilöille ja
yrityksille tarjoamalla suuren pankin palveluvalikoimaa ja pienen pankin huolenpitoa ja harkintaa.
Aktiivisena varainhoitajana harjoitamme toimintaamme kestävästi ja vastuullisesti.
Ohjeessamme (”käytäntö”) kuvataan, mitä Ålandsbanken ajattelee vastuullisesta sijoittamisesta ja
miten sijoitamme vastuullisesti. Huomiota kiinnitetään ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja
yrityksen hallinnointitapaan (ESG). Tämä koskee
kaikkia omaisuuslajeja ja sijoitusstrategioita.

Suhtautumisemme vastuulliseen
sijoittamiseen
Mielestämme ympäristöasiat, yhteiskuntavastuu ja
yrityksen hallinnointitapa (ESG) vaikuttavat
yrityksen 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 sijoittamista koskevassa
päätöksenteossa, kun tavoittelemme asemaa
Pohjoismaiden johtavana varainhoitajana.

Otamme arvojemme mukaisesti ESG-tekijät
huomioon tehdessämme sijoituspäätöksiä.
Haluamme aktiivisesti olla mukana tekemässä
yhteiskunnasta parempaa ja kestävämpää.
Sijoitamme vain sellaisiin yrityksiin, jotka noudattavat kansainvälisiä normeja, sopimuksia, valtiosopimuksia ja periaatteita, kuten YK:n Global
Compact -aloitetta. Ihmisoikeusrikkomukset, vakavat ympäristövaikutukset ja kiistanalaiset aseet
ovat vastoin arvojamme.
Ålandsbanken allekirjoitti jo vuonna 2010 YK:n
vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).
Samana vuonna olimme myös mukana perustamassa Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistystä (FINSIF, Finland’s Sustainable Investment
Forum). Toukokuussa 2016 liityimme vastaavaan
ruotsalaiseen yhdistykseen (SWESIF).

Toteutus
Otamme yritysten ja rahastojen
perusanalyysissamme huomioon myös ESGkysymykset. Jotta saamme järjestelmällisen ja
perusteellisen analyysin, olemme tehneet
sopimuksen ulkoisen kansainvälisen
yhteistyökumppanin, MSCI:n, kanssa. Se on
kehittänyt yritys- ja rahastokohtaisen luokituksen,
joka mittaa ESG-tekijöitä. Tämä antaa meille
edellytykset yhdistää ESG-tekijät tehokkaasti

globaalilla tasolla pienen pankin huolenpitoon ja
harkintaan.
Poissulkeminen / myyminen
Ålandsbanken ei sijoita yrityksiin, jotka ovat osallisia kiistanalaisten aseiden tuotannossa tai tupakkatuotteiden tai polttohiilen tuotannossa tai toimivat aikuisviihde- tai rahapelialalla. Suhtaudumme
valikoivasti sijoitusten tekemiseen yhtiöihin, jotka
toimivat alkoholipitoisten juomien alalla. Emme
sijoita myöskään yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja ja YK:n Global Compact -periaatteita ja jotka eivät osoita halua muuttua.

Selonteko
Kuvaamme vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää
työtämme Ålandsbankenin vuosikertomuksessa.
Olemme allekirjoittaneet UN PRI -periaatteet ja
raportoimme myös sen, miten noudatamme näitä
periaatteita. Ålandsbankenin rahastojen osalta
julkaisemme vuosittain kestävyysraportin.
Lisätietoja voi lukea www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/MiFID/Policy-for-integrering-av-hallbarhetsrisker-inom-investeringsbeslut-och-inom-investerings-och-forsakringsradgivning_finska.pdf

Omistajapolitiikka
Ålandsbanken Rahastoyhtiö hoitaa aktiivisesti
arvopaperirahastoja ja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja osuudenomistajien toimeksiannosta. Säännöstön mukaan varainhoidossa on aina ajettava
rahasto-osuudenomistajien yhteistä etua. Rahastoyhtiön on aina tavoiteltava mahdollisimman
hyvää, riskeihin suhteutettua tuottoa rahasto-osuudenomistajille ottaen huomioon rahastojen tavoitteet ja sijoitusrajoitukset. Tämän käytännön tarkoitus on antaa selonteko niistä periaatteista, joiden mukaan Ålandsbanken toimii osuudenomistajien eduksi.
Periaatteemme äänioikeuden käytöstä
yhtiökokouksessa:
Tapauksissa, joissa osakeomistuksemme suo
meille paikan vaalivaliokunnassa, olemme valmiit
osallistumaan vaalivaliokuntatyöhön. Osallistumalla tähän työhön saamme hyvän käsityksen
siitä, miten hallitus toimii kyseisessä yhtiössä.
Rahastoyhtiön periaatteet salkkuyhtiöiden
toiminnan seuraamisesta:
Käytämme äänioikeuttamme harkiten niiden
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.
Periaatteemme omasta osallistumisestamme
vaalivaliokuntatyöhön:
Tapauksissa, joissa osakeomistuksemme suo
meille paikan vaalivaliokunnassa, olemme valmiit
osallistumaan vaalivaliokuntatyöhön. Osallistumalla tähän työhön saamme hyvän käsityksen
siitä, miten hallitus toimii kyseisessä yhtiössä.
Rahastoyhtiön periaatteet salkkuyhtiöiden toiminnan seuraamisesta:
Seuraamme jatkuvasti niitä yhtiöitä, joihin sijoitamme, jotta voimme hyvissä ajoin havaita tarpeen käydä keskusteluja niiden kanssa.
Rahastoyhtiön ympäristöasioiden johtamisen,
yhteiskuntavastuutyön ja yrityksen hallinnointitavan periaatteet:
Sijoitamme vain sellaisiin yrityksiin, jotka noudattavat kansainvälisiä eettistä toimintaa, ympäristöä
ja kestävyyttä koskevia normeja ja sopimuksia,
kuten YK:n Global Compact -aloitetta. Rahastoyhtiö toimii vaikuttaakseen siihen, että rahastojen
valitsemia yhtiöitä hoidetaan kestävästi ja vastuullisesti ja että niiden hallitusten kokoonpano on
hyvä pätevyyksien, monipuolisuuden ja tasaisen
sukupuolijakauman osalta ja että hyvän ruotsalai-
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sen hallinnointitavan vaatimukset täyttyvät myös
muilta osin.
Tilanteet, joissa Rahastoyhtiö toimii vaikuttaakseen yhtiöihin, joiden osakkeita rahasto
omistaa:
Tilanteissa, joissa yritys, johon olemme
sijoittaneet, rikkoo kansainvälisiä yleissopimuksia
tai sopimuksia, salkunhoitaja dokumentoi
kirjallisesti, onko sijoituskohde edelleen käypä
(ristiriita huomioon ottaen). ESG-toimikunta
käsittelee nämä asiat ja ottaa kantaa, ovatko
yrityksen toimet riittäviä, onko syytä aloittaa
vaikutuskeskustelut muiden sijoittajien kanssa tai
onko omistuksesta syytä luopua.
Rahastoyhtiön periaatteet yhteistoiminnasta
muiden osakkeenomistajien kanssa:
Tapauksissa, joissa ilmenee ristiriitoja tai
kansainvälisten normien rikkomuksia,
käynnistämme keskustelun yrityksen kanssa
yhdessä muiden sijoittajien kanssa.
Yhteyshenkilö omistaja-asioissa:
Anna-Stina Wiklund
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Ålandsbankenin varainhoidon ilmastotavoitteet
Ålandsbankenin tavoitteina on puolittaa varainhoidon hiilidioksidipäästöt viimeistään vuoteen 2030 mennessä ja olla
hiilidioksidineutraali varainhoitaja viimeistään vuonna 2035. Nämä tavoitteet ovat linjassa Suomen ilmastotavoitteiden
sekä Ålandsbankenin muiden päästövähennyksiä ja hiilidioksidineutraaliutta koskevien tavoitteiden kanssa.
Jotta Ålandsbanken saavuttaisi ilmastopäämääränsä, huomioimme Pariisiin vuoden
2015 sopimuksen tavoitteet kaikissa sijoitusstrategioissamme. Pariisin sopimus pyrkii rajoittamaan
ilmaston maailmanlaajuisen lämpenemisen 1,5
celsiusasteeseen teollista aikakautta edeltäneisiin
(n. vuosien 1850–1900¹ ) keskilämpötiloihin verrattuna. Vuonna 2021 julkaistussa IPCC:n raportissa todettiin, että tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii globaalien hiilidioksidipäästöjen
vähentämistä noin puoleen nykyisestä vuoteen
2030 mennessä ja nollaan vuoteen 2050
mennessä.

työn hyväksi. Varainhoidossa sovellamme ESGintegraatiota, joka auttaa selvittämään kestävyyteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sijoitusten
analysoimisen yhteydessä. Sijoituksemme
painottuvat pohjoismaisiin yhtiöihin, joiden päästöt ovat maailmanlaajuisessa vertailussa monia
muita alhaisemmat, ja siten meillä on hyvät edellytykset alkaa ottaa aktiivisemmin kantaa ilmastotavoitteiden saavuttamistyöhön liittyen. Ålandsbankenilla on myös Joutsen-merkittyjä rahastoja,
jotka välttävät suuripäästöisiä sijoituskohteita (fossiilisten polttoaineiden tuotantoa sekä voimayhtiöitä, jotka toimivat fossiilisilla polttoaineilla).

Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoite vaatii toteutuakseen huomattavia toimenpiteitä kaikilta
yhteiskunnan osa-alueilta ja taloudelta yleisesti
ottaen, mukaan lukien investoinnit, joiden osalta
toimien tulee keskittyä reaalitalouden tuottamien
päästöjen vähentämiseen. Tämä puolestaan vaatii,
että sopimusosapuolimaat pitävät kukin osaltaan
kiinni sitoumuksestaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ålandsbanken on ollut mukana Climate Action
100+ -aloitteessa vuodesta 2018 lähtien. Tämän
kansainvälisen aloitteen kautta 165 sijoittajalaitosta, joiden yhteenlasketut hallinnoitavat varat
ovat yli 55 triljoona Amerikan dollaria, vaikuttavat
maailman sataan suurimpaan päästöjä tuottavaan
yhtiöön, jotta ne vähentäisivät päästöjään. Ålandsbankenin rahastojen kestävyysraportissa esitellään
tarkemmin ilmastoriskeihin liittyvää työtämme
(olemme esimerkiksi jo pidempään vaatineet energia-alan yhtiöiltä korkeampia riskipreemioita suuremman sääntelyriskin vuoksi, mistä syystä meillä
on alipaino sektorissa) sekä sitoutumistamme
ympäristöperspektiiviin sijoitustoiminnassamme.

Ålandsbanken jatkaa ilmasto- ja ympäristöasioiden hyväksi tekemäänsä työtä
Ilmastotavoite täydentää Ålandsbankenin
monivuotista työtä ja sitoumusta ilmastokysymyksien ja etenkin Itämeren ympäristöön liittyvän

Sitoutumalla hiilidioksidineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2035 mennessä haluamme omalta
osaltamme tukea Pariisin ilmastosopimuksen
tavoitteiden saavuttamista ja vähähiilidioksidiseen
talouteen siirtymistä. Mielestämme ilmastoon liittyvien kysymysten huomioiminen on entistä tärkeämpää myös riskinhallinnan kannalta.

Strategia ja toimenpiteet
Hiilidioksidineutraaliuden ja kasvihuonekaasujen
nettonollapäästöjen saavuttaminen vaatii huomattavan pohjatyön tekemistä, tarkkoja valintoja ja
aikaa. Maailmantalous on edelleen paljolti kiinni
hiilessä ja fossiilisissa polttoaineissa, ja siksi laajalti
hajautetut sijoitussalkut ovat myöskin edelleen niistä hyvin riippuvaisia. Varainhoitajalle on keskeistä
saavuttaa kilpailukykyinen, hyvin riskipainotettu
tuotto hallinnoitujen varojen avulla asetettujen
tuottotavoitteiden puitteissa. Pyrimme saavuttamaan asiakkaidemme sijoitustavoitteet samalla,
kun mukautamme sijoituksia niin, että ne tukevat
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. On kuitenkin selvää, että Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii välittömiä
toimia päästöjen vähentämiseksi. Uskomme, että
pitkällä aikavälillä on asiakkaidemme edun mukaista, että toimintamme on linjassa kansainvälisten
ilmastotavoitteiden kanssa. Alla olemme listanneet
ne toimenpiteet, joiden avulla pyrimme pääse-

mään nollapäästötavoitteeseen.

Välitavoitteiden määrittäminen
Jotta tavoite nettonollapäästöistä toteutuisi,
meidän täytyy asettaa tarpeeksi kunnianhimoisia
välitavoitteita perustuen viimeisimpään tietoon
ilmastonmuutoksesta ja päästöjen vähentämiskeinoista. Asetamme siis toiminnallemme seuraavat
välitavoitteet:
1 ) Ålandsbanken asettaa välitavoitteen varainhoidon sijoitetuista varoista epäsuorasti johtuvien
päästöjen vähentämisestä 50 %:lla vuoteen
2030 mennessä edellyttäen, että olemassa olevat sijoitustoiminnan puitteet sallivat sen.
Käytämme pohjana vuoden 2020 lukuja.
2 ) Ålandsbanken seuraa vähentämistavoitteiden
toteutumista vuosittain voidakseen päätellä,
miten sijoitustoimintaan liittyvät välitavoitteet
voidaan saavuttaa todellisten hiilidioksidipäästövähennyksien avulla sekä varmistaa, että
tavoitteet ovat linjassa Pariisin sopimuksen
kanssa.
Kaikki omaisuuslajit – osakkeet, korkoinstrumentit
ja ulkopuoliset rahastot – valitaan Pariisin sopimuksen linjaamien tavoitteiden mukaisesti.

Etenemissuunnitelma hiilidioksidineutraaliksi varainhoitajaksi siirtymistä varten
Saavuttaaksemme hiilidioksidineutraaliuteen liittyvät tavoitteemme kehitämme järjestelmällisesti
työtapojamme. Tätä varten olemme laatineet erillisen etenemissuunnitelman, jonka mukaan tavoitteita ja päästöjä valvotaan jatkuvasti ja käytäntöihin liittyviä tavoitteita mukautetaan havaintojen
perusteella vuosittain.
Etenemissuunnitelma koostuu seuraavista
osa-alueista:
1. Ajankohtaisen tilannekuvan luominen
Ålandsbanken on seurannut osake- ja korkorahastojen hiilijalanjälkeä (salkkupainotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti, joka kattaa laajuusalat 1 ja 2)
vuodesta 2018 alkaen. Nettonollapäästötavoitteen
implementointi tosin vaatii sijoitusanalyysimme
kehittämistä siten, että se antaa kokonaisvaltaisemman tilannekuvan eri omaisuusluokkien
päästöistä.
Aiomme jatkaa muun maussa seuraavien indikaattoreiden kehittämis- ja analysointityötä ja integroida ne soveltuvilta osin osaksi sijoitusanalyysiamme ja raportointiamme:
- Sijoitusten hiilijalanjälki, erityisesti koskien
laajuusalaa 3 ja absoluuttisia päästöjä,

1 ) SR15_FAQ_Low_Res.pdf (ipcc.ch)
2 ) Laajuusala (scope) 1 sisältää yhtiön toiminnasta epäsuorasti johtuvat päästöt, esimerkiksi omien tehtaiden tuotannosta tai yhtiön omistamien autojen käytöstä aiheutuvat päästöt. Laajuusala (scope) 2 koskee toiminnassa käytettyä, ostettua energiaa.
3 ) Laajuusala (scope) 3 koskee muita kuin ostetusta energiasta aiheutuvia epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät yhtiön toiminnan ulkopuolella. Nämä päästöt jaetaan usein ns. yläjuoksuun ja alajuoksuun liittyviin päästöihin riippuen siitä, aiheutuvatko ne ennen omaa toimintaa vai sen jälkeen tuotantoketjun varrella.
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- Suuripäästöisten ja/tai päästöjä tuottavien
sijoitusten osuus salkuissa,
- Arvio sijoituksista suhteessa Pariisin sopimuksen 1,5 celsiuksen
lämpötilannousutavoitteeseen,
- Sijoitusten ilmastotavoitteet, erityisesti tieteellisesti perustellut tavoitteet tai muutoin uskottavia päästölaskentatapoja soveltavat
suunnitelmat,
- Hiilidioksidineutraalit ja vähäpäästöiset
sijoitukset,
- Sijoitukset, jotka tarjoavat ratkaisuja
ilmastonmuutokseen.
Osake- ja korkosijoitusten lisäksi ajamme ilmastotietouden integroimista osaksi muitakin omaisuuslajeja, esimerkiksi kiinteistöjä ja infrastruktuuria.
Aktiivisesti hallinnoituihin asiakassalkkuihin valikoimiemme ulkoisten rahastojen osalta tavoitteemme ovat samat kuin omassa toiminnassamme.
Olemme tietoisia siitä, että haasteita on edelleen
rahoitettujen päästöjen laskentatavoissa, tiettyihin
omaisuuslajeihin (esim. vaihtoehtoiset sijoitukset)
liittyvien tietojen saatavuudessa sekä pienyrityksiin liittyen. Tämä vaikuttaa väistämättä nykytilanteeseen ja sijoitustemme suuntaukseen, mutta
uskomme, että sekä laskentatavat että tietojen
saatavuus paranevat lähivuosina ilmastokysymysten noustessa yhä selvemmin osaksi sijoittajien
päätöksentekoa.

2. Ilmastoriskeihin liittyvän työn kehittyminen
Olemme olleet yhteydessä useampaan ESG-tietojen toimittajaan ja tarkastelleet heidän tarjoamiaan ilmastoon liittyviä tietoja. Päätavoitteemme
on ollut paremman datan löytäminen, erityisesti
ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien (esim. skenaarioanalyysien ja sijoituksiin liittyvien fyysisten
riskien) arvioimista varten. Ilmastonmuutoksiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat osa sijoitusmahdollisuuksien arviointia, ja ne on integroitu osaksi
työtä nettonollapäästötavoitteen saavuttamiseksi.
3. Sitouttava omistus
Yhtiöiden kanssa käymämme dialogi painottuu jo
nyt vahvasti kestävyyskysymyksiin, ja tulemme
kiinnittämään yhä enemmän huomiota ilmastokysymyksiin sekä omassa että yhteisessä sitoutustyössämme. Aluksi keskitymme suuripäästöisiin
yhtiöihin ja yrityksiin, joiden päästö- tai päästövähennystavoitteet eivät ole linjassa 1,5 asteen
tavoitteen kanssa. Osana keskustelua yhtiöiden ja
sidosryhmien kanssa rohkaisemme heitä asettamaan omia, tieteeseen pohjautuvia tavoitteita
sekä raportoimaan laajemmin päästöistään sekä
ilmastonmuutoksen tuomista riskeistä ja
mahdollisuuksista.
4. Poissulkemiset

tenkaan ole sijoitustoimintamme ensisijainen päästöjenvähentämisstrategia. Mielestämme omistajien sitouttaminen on tehokkaampi ja vastuullisempi tapa rohkaista yhtiöitä ottamaan toiminnassaan ilmastokysymykset huomioon ja
vähentämään päästöjään. Korkosijoitusten osalta
tilanne on hieman poikkeuksellinen, koska osakesijoittamista koskevia vaikutuskeinoja ei pystytä
käyttämään, ja koska poissulkeminen on joskus
ainoa tapa päästä eteenpäin.
5. Systemaattinen tavoiteanalyysi
Tie kohti hiilidioksidineutraaliutta on pitkä ja päästötiedot ovat edelleen puutteellisia monilla alueilla.
Haluamme kuitenkin olla osa muutosta ja aiomme
vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuteen omilla valinnoillamme. Vuonna 2015 Pariisissa solmittu ilmastosopimus vaatii, että maat päivittävät ilmastotavoitteensa joka viides vuosi. Lisäksi monet muutkin ilmastonmuutoksen rajoittamista ajavat tahot
vaativat, että tavoitteet tarkistetaan viiden vuoden
välein tai että tavoitteita muulla tavoin seurataan
ja päivitetään lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.
Mielestämme tämä on järkevä tapa edetä, ja
tulemme myös vastaisuudessa tarkistamaan ja
päivittämään etenemissuunnitelmaamme vähintään viiden vuoden välein.

Suljemme sijoitustoiminnassamme pois yhtiöt,
joiden liikevaihdosta yli 20 % saadaan hiilentuotannosta. Mikäli kohdassa 3 yllä mainitut keskustelut jonkin yhtiön kanssa eivät johda toivottuun
tulokseen, saatamme sulkea pois mahdollisuuden
sijoittaa kyseiseen yhtiöön. Poissulkeminen ei kui-

1 ) SR15_FAQ_Low_Res.pdf (ipcc.ch)
2 ) Laajuusala (scope) 1 sisältää yhtiön toiminnasta epäsuorasti johtuvat päästöt, esimerkiksi omien tehtaiden tuotannosta tai yhtiön omistamien autojen käytöstä aiheutuvat päästöt. Laajuusala (scope) 2 koskee toiminnassa käytettyä, ostettua energiaa.
3 ) Laajuusala (scope) 3 koskee muita kuin ostetusta energiasta aiheutuvia epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät yhtiön toiminnan ulkopuolella. Nämä päästöt jaetaan usein ns. yläjuoksuun ja alajuoksuun liittyviin päästöihin riippuen siitä, aiheutuvatko ne ennen omaa toimintaa vai sen jälkeen tuotantoketjun varrella.
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Kestävyystaulukko yhteenveto
31.12.2021

Hyväksytyt periaatteet ja yhteistyö
UNPRI

GLOBAL
COMPACT

SWESIF-KESTÄVYYSPROFIILI

Rahaston poissulkemat
KIISTANALAISET ASEET

Erityinen kestävyyspainotus
EETTISET POISSULKEMISET

FOSSIILISET
POLTTOAINEET

SFDR

Morningstar Sustainability Rating:
Yhdistetty arvio rahaston omistuksista verrattuna vastaaviin rahastoihin. 65 %:lla rahaston omistuksista on oltava arvosana ja vähintään 30 rahastolla on oltava arvosana omassa
luokassaan maapallojen saamiseksi. Maapallojen enimmäismäärä on viisi.

Kestävyysarvosana
MSCI:N ESGLUOKITUS

MORNINGSTAR SUSTAINABILITY
RATING

Osakerahastot
S

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit,
aseet

N
VA

ENMÄRK

E

T

Maailma Osake

Art 8

AA (100 %)

100 %

Fond
3101 0027

Eurooppa Osake

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Hiili

Art 8

AAA (100 %)

100 %

Pohjoismaat Osake

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Hiili

Art 8

AAA (96 %)

100 %

Pohjoismaat
Pienyhtiöt

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Hiili

Art 8

AA (57 %)

100 %

Varainhoitorahastot

Varainhoito

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Hiili

Art 8

AA (71 %)

100 %

Euro High Yield

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Euro Bond
Lyhyt Yrityskorko

N
VA

ENMÄRK

E

T

Green Bond ESG

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit,
aseet

S

Korkorahastot
Art 8

AAA (70 %)

65 %

Hiili

Art 8

AA (61 %)

45 %

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Hiili

Art 8

AA (72 %)

68 %

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Hiili

Art 8

AA (52 %)

55 %

Fond
3101 0027

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

UNPRI: YK:n vastuullisen sijoittamisen
periaatteet.
UN Global Compact: YK:n vastuullisen
yrittämisen periaatteet.
Swesif
Vuodesta 2018 kaikki Ruotsissa toimivat
rahastot raportoivat kestävyystiedot. Swesif
ylläpitää tarkoitusta varten avaintietoesitettä.
SFDR-luokitus: EU:n kestävän rahoituksen
säännöstö velvoittaa rahastojen tarjoajia
luokittelemaan rahastot kestävyysluokituksiin
niiden tavoitteiden mukaan. Art 6 rahastoissa
otetaan huomioon kestävyyteen liittyvät
riskit, Art 8 rahastot edistävät
Poissuljetut
Kiistanalaiset aseet: biologiset ja kemialliset
aseet, maamiinat, rypäleaseet, ydinaseet,
köyhdytetty uraani

Art 8

Fossiiliset polttoaineet: Yhtiöt, jotka louhivat
tai jalostavat hiiltä, maakaasua, öljyä tai uraania. Energiayhtiöt, jotka käyttävät hiiltä, maakaasua, fossiilista öljyä tai uraania
energiantuotannossa.
*Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot,
kiinteistörahastot

AIF-rahastot*

Asuntorahasto

MSCI ESG Rating: Yhdistetty arvio rahaston
omistuksista MSCI:n laatiman analyysin perusteella. Asteikko on AAA:sta (paras) CCC:hen
(huonoin), prosenttiosuus (%) ilmaisee arvosanan saaneen yhtiöiden osuuden.

Tonttirahasto

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Art 6

Tuulivoimarahasto

Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Art 9

Kestävyysraportti 2021 | Kestävyystaulukko | 9

Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Pohjoismaat Osake
Kuvaus
Rahasto sijoittaa pohjoismaisiin yhtiöihin (yhtiöihin, joiden kotipaikka
on Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa tai Islannissa) tai yhtiöihin,
joilla käydään kauppaa jonkin Pohjoismaan osakemarkkinoilla.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston
hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja
ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien
oikeudet, korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption
torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa
yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.

Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.

Ålandsbanken Pohjoismaat Osake on
saanut korkeimman arvosanan AAA.
Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista
painotettuna suhteessa niiden
painoarvoon salkussa.

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois
Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla
seuraaviin tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena
olevan yhtiön liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy
määritettyyn tuotteeseen tai palveluun.
Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä
kohdassa ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon
sen sijoituspolitiikan perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Tupakka
Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Hiili

Kansainväliset normit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen
ongelmien selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan
pysty selvittämään ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä
tapauksessa kohtuulliseksi katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät
toimintasuunnitelman kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan
pois, mikäli ne eivät täytä määritettyjä ehtoja määräajassa.

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa
Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen osalta.
AAA- ja AA-yhtiöt ovat ylimmällä
kestävyystyön tasolla. A, BBB ja BB ovat
kestävyystyön keskitasolla ja B ja CCC
alimmalla tasolla. Musta pylväs esittää
rahaston painotettua kestävyysarvosanaa.
18,18%

33,14%

32,36%
9,26%

0,52%

6,08%

CCC

B

JÄLJESSÄ

0,46 %

BB

BBB

A

KESKIMÄÄRÄINEN

AA

AAA

EDELLÄ
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Ålandsbanken Pohjoismaat Osake rahastokohtaiset kestävyystiedot 2021
Metodit, joita on käytetty kestävyysriskien integroimisessa, ympäristöllisten tai
sosiaalisten ominaisuuksien edistämisessä tai kestävyystavoitteiden saavuttamisessa:

Rahasto on valinnut

Rahasto on sulkenut pois

Rahastoyhtiö on vaikuttanut

Yleisiä kommentteja kestävyystyöstä

Vuoden aikana rahasto on sijoittanut aktiivisesti
pohjoismaisiin metsäyhtiöihin – muun muassa
UPM:ään, Stora Ensoon ja Nordic Paperiin, koska
uskomme, että sektori tukee siirtymistä muovisista
kertakäyttötuotteista kestävämpiin vaihtoehtoihin,
kuten puukuituun, paperiin ja pahviin. Monet sektorin yhtiöistä omistavat huomattavan suuruisia
metsäalueita, jotka sitovat suuria määriä hiilidioksidia ja joiden arvostuksilla on hyvät nousuedellytykset. Metsäteollisuuden omistukset ovat
vaikuttaneet rahaston tuottoon positiivisesti
vuoden aikana.

Rahasto ei sijoita – Rahastoyhtiön kestävyyslinjan
mukaisesti – yhtiöihin, joiden toiminnalla on
yhteys rahapelien, tupakan, pornografian lämpöhiilen tuotantoon. Olemme myös rajoittaneet
sijoittamista fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn
ja maakaasuun, koska uskomme ilmastosiirtymän
todennäköisesti johtavan arvottomien omaisuuserien syntymiseen. Vuoden 2021 aikana nämä
poissulkemiset vaikuttivat negatiivisesti rahaston
suhteelliseen tuottoon.

Rahastonhoitajat käyvät jatkuvasti keskustelua
sekä nykyisten että mahdollisesti tulevien salkkuyhtiöiden kanssa koskien yhtiöiden kestävyysprofiilia. ESG-analyysi on integroitu osaksi rahaston hallinnointiprosessia ja on linjassa pohjoismaisia laatuyhtiöitä suosivan suuntauksemme kanssa.
Vuonna 2021 rahasto osallistui Nordic Paperin vuosikokousta edeltäneeseen vaalivaliokuntatyöhön ja
oli siten mukana asiantuntevan ja monipuolisen
hallituksen valinnassa, mikä toivottavasti edistää
yhtiön toimintaa.

Vuoden 2021 alussa käytiin rahaston ESG-työtä
perusteellisesti läpi, ja tietyille sektoreille sijoittamiselle asetettiin tiukemmat vaatimukset. Rahastonhoitajat ovat vuoden aikana suorittaneet
hyväksytysti sertifioidun ESG-analyytikkokoulutuksen (CESGA).
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Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt
Kuvaus
Rahasto sijoittaa pohjoismaisiin yhtiöihin (yhtiöihin, joiden kotipaikka
on Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa tai Islannissa) tai yhtiöihin,
joilla käydään kauppaa jonkin Pohjoismaan osakemarkkinoilla.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston
hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja
ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien
oikeudet, korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption
torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa
yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.

Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.

MSCI on kansainvälinen yhtiö,
joka muun muassa arvioi rahastot
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken
Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt
on saanut hyvän arvosanan AA. Arvosana
on keskiarvo sijoituskohteina olevien
yhtiöiden kestävyysarvosanoista
painotettuna suhteessa niiden
painoarvoon salkussa. Yhteensä 48
prosentilla rahaston omistuksista on
MSCI:n arvosana.

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois
Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla
seuraaviin tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena
olevan yhtiön liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy
määritettyyn tuotteeseen tai palveluun.
Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä
kohdassa ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon
sen sijoituspolitiikan perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Tupakka

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa

Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Hiili

Kansainväliset normit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen
ongelmien selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan
pysty selvittämään ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä
tapauksessa kohtuulliseksi katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät
toimintasuunnitelman kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan
pois, mikäli ne eivät täytä määritettyjä ehtoja määräajassa.

Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen
osalta.AAA- ja AA-yhtiöt ovat ylimmällä
kestävyystyön tasolla. A, BBB ja BB
ovat kestävyystyön keskitasolla ja B ja
CCC alimmalla tasolla. Musta pylväs
esittää rahaston painotettua
kestävyysarvosanaa.

18,18%

33,14%

32,36%
9,26%

0,52%

6,08%

CCC

B

JÄLJESSÄ

0,46 %

BB

BBB

A

KESKIMÄÄRÄINEN

AA

AAA

EDELLÄ
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Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt rahastokohtaiset kestävyystiedot 2021
Metodit, joita on käytetty kestävyysriskien integroimisessa, ympäristöllisten tai
sosiaalisten ominaisuuksien edistämisessä tai kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi:
Rahasto on valinnut

Rahasto on sulkenut pois

Yleisiä kommentteja kestävyystyöstä

Yhtiöanalyysi pohjautuu suurelta osin niiden alojen
ja yhtiöiden löytämiseen, joiden uskomme omaavan vahvan rakenteellisen kasvun profiilin. Yksi
trendi, josta olemme selkeästi päättäneet olla osallisia, on sähköautojen roimasti kasvanut myynti
Euroopassa ja ennen muuta Pohjoismaissa.
Uskomme, että vahva kasvu tulee jatkumaan, ja
tämä on yksi mielenkiintoisimmista megatrendeistä tulevien vuosikymmenten aikana. Yksi rahaston suurimmista omistuksista on norjalaisessa
Zaptecissa, joka valmistaa sähköautojen latureita.
Meillä on myös omistuksia Eways:issä, joka tarjoaa
palveluja laturi-infrastruktuurille.

Rahasto ei sijoita – Rahastoyhtiön kestävyyslinjan
mukaisesti – yhtiöihin, joiden toiminnalla on
yhteys rahapelien, tupakan, pornografian lämpöhiilen tuotantoon. Pienyhtiörahasto on myös sulkenut pois sijoitukset fossiilisiin polttoaineisiin ja
aseteollisuuteen.

Vuoden 2021 alussa käytiin rahaston ESG-työtä
perusteellisesti läpi, ja tietyille sektoreille sijoittamiselle asetettiin tiukemmat vaatimukset. Rahastonhoitajat ovat vuoden aikana suorittaneet
hyväksytysti sertifioidun ESG-analyytikkokoulutuksen (CESGA).

Rahastoyhtiö on vaikuttanut
Rahastonhoitajat käyvät jatkuvasti keskustelua
sekä nykyisten että mahdollisesti tulevien salkkuyhtiöiden kanssa koskien yhtiöiden kestävyysprofiilia. ESG-analyysi on integroitu osaksi rahaston hallinnointiprosessia ja on linjassa pohjoismaisia laatuyhtiöitä suosivan suuntauksemme kanssa.
Vuonna 2021 rahasto osallistui Nordic Paperin vuosikokousta edeltäneeseen vaalivaliokuntatyöhön ja
oli siten mukana asiantuntevan ja monipuolisen
hallituksen valinnassa, mikä toivottavasti edistää
yhtiön toimintaa.
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Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Eurooppa Osake
Kuvaus
Rahasto pyrkii lisäämään arvoa pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa
osakkeisiin Euroopassa aktiivisen arvoa painottavan strategian mukaisesti.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien
oikeudet, korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa
yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.

Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.

MSCI on kansainvälinen yhtiö,
joka muun muassa arvioi rahastot
kestävyysnäkökulmasta.
Ålandsbanken Eurooppa Osake on
saanut korkeimman arvosanan AAA.
Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista
painotettuna suhteessa niiden painoarvoon salkussa.

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois
Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin
tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena olevan yhtiön
liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy määritettyyn
tuotteeseen tai palveluun.
Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä
kohdassa ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon sen
sijoituspolitiikan perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Tupakka
Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Hiili

Kansainväliset normit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen
ongelmien selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan
pysty selvittämään ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä
tapauksessa kohtuulliseksi katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät toimintasuunnitelman
kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan pois, mikäli ne eivät täytä
määritettyjä ehtoja määräajassa.

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa
Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen
osalta. AAA- ja AA-yhtiöt ovat ylimmällä
kestävyystyön tasolla. A, BBB ja BB
ovat kestävyystyön keskitasolla ja B ja
CCC alimmalla tasolla. Musta pylväs esittää
rahaston painotettua kestävyysarvosanaa.
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Ålandsbanken Eurooppa Osake rahastokohtaiset kestävyystiedot 2021
Metodit, joita on käytetty kestävyysriskien integroimisessa, ympäristöllisten tai
sosiaalisten ominaisuuksien edistämisessä tai kestävyystavoitteiden saavuttamisessa:
Rahasto on valinnut

Rahasto on sulkenut pois

Yleisiä kommentteja kestävyystyöstä

Vuoden aikana rahasto on sijoittanut aktiivisesti
pohjoismaisiin metsäyhtiöihin – muun muassa
UPM:ään ja Stora Ensoon, koska uskomme, että
sektori tukee siirtymistä muovisista kertakäyttötuotteista kestävämpiin vaihtoehtoihin, kuten
puukuituun, paperiin ja pahviin. Monet sektorin
yhtiöistä omistavat huomattavan suuruisia metsäalueita, jotka sitovat suuria määriä hiilidioksidia ja
joiden arvostuksilla on hyvät nousuedellytykset.
Metsäteollisuuden omistukset ovat vaikuttaneet
rahaston tuottoon positiivisesti vuoden aikana.
Rahasto on lisäksi tehnyt aktiivisen päätöksen
autoteollisuuteen sijoittamisesta. Sektorin sijoituskohteista muun muassa Mercedes Benz edistää
sähköautoihin siirtymällä yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjen vähenemistä ja tukee toimivan kuljetuslogistiikan ylläpitämistä. Lisäksi rahasto on sijoittanut sekä tuuli- että aurinkoenergiaan esimerkiksi
Örstedin, Iberdrolan ja Enelin kautta.

Rahasto ei sijoita – Rahastoyhtiön kestävyyslinjan
mukaisesti – yhtiöihin, joiden toiminnalla on
yhteys rahapelien, tupakan, pornografian lämpöhiilen tuotantoon. Olemme myös rajoittaneet
sijoittamista fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn
ja maakaasuun, koska uskomme ilmastosiirtymän
todennäköisesti johtavan arvottomien omaisuuserien syntymiseen. Vuoden 2021 aikana nämä
poissulkemiset vaikuttivat negatiivisesti rahaston
suhteelliseen tuottoon. Rahastolla on ESG-luokitus
AAA, mikä on MSCI:n luokituksen korkein taso.

Vuoden 2021 alussa käytiin rahaston ESG-työtä
perusteellisesti läpi, ja tietyille sektoreille sijoittamiselle asetettiin tiukemmat vaatimukset. Rahastonhoitajat ovat vuoden aikana suorittaneet
hyväksytysti sertifioidun ESG-analyytikkokoulutuksen (CESGA).

Rahastoyhtiö on vaikuttanut
Rahastonhoitajat käyvät jatkuvasti keskustelua
sekä nykyisten että mahdollisesti tulevien salkkuyhtiöiden kanssa koskien yhtiöiden kestävyysprofiilia. ESG-analyysi on integroitu osaksi rahaston hallinnointiprosessia ja on linjassa eurooppalaisia laatuyhtiöitä suosivan suuntauksemme
kanssa.
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Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Maailma Osake
Kuvaus
Ålandsbanken Maailma Osake on osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti
kestävyysnäkökulmasta laadukkaisiin osakkeisiin. Rahasto sulkee pois yritykset,
jotka rikkovat kansainvälisiä normeja, poraavat tai louhivat fossiilisia polttoaineita
tai uraania, tuottavat tupakkaa tai aseita tai toimivat pelialalla.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien oikeudet,
korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan näkökulmasta.
Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan tärkeää yhtiön valinnalle
rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt tietyn
kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto, vesi,
ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin, jotka sijoittavat
vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on mitattavaa etua
yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan näkökulmasta.
Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan tärkeää yhtiön valinnalle
rahastossa.

Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt tietyn
kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto, vesi,
ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin, jotka sijoittavat
vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on mitattavaa etua
yhteiskunnalle tai ympäristölle.

MSCI on kansainvälinen yhtiö,
joka muun muassa arvioi rahastot
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken
Maailma Osake on saanut hyvän
arvosanan AA. Arvosana on keskiarvo
sijoituskohteina olevien yhtiöiden
kestävyysarvosanoista painotettuna
suhteessa niiden painoarvoon salkussa.

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois
Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin
tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena olevan yhtiön
liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy määritettyyn
tuotteeseen tai palveluun.
Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä kohdassa
ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon sen sijoituspolitiikan
perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Aseet
Tupakka
Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Fossiiliset polttoaineet (hiili, öljy, kaasu)
Uraani
Geneettisesti muunnetut organismit (GMO)

Kansainväliset normit

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa
Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen
osalta.AAA- ja AA-yhtiöt ovat ylimmällä
kestävyystyön tasolla. A, BBB ja BB ovat
kestävyystyön keskitasolla ja B ja CCC
alimmalla tasolla. Musta pylväs esittää
rahaston painotettua kestävyysarvosanaa.

Kansainvälisillä normeilla tarkoitetaan kansainvälisiä yleissopimuksia, lakeja
ja sopimuksia, jollaisia ovat esimerkiksi YK:n Global Compact -aloite ja
OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, jotka sisältävät suosituksia
ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työehtoihin ja liiketoiminnan etiikkaan.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen ongelmien
selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan pysty selvittämään
ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä tapauksessa kohtuulliseksi
katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät toimintasuunnitelman
kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan pois, mikäli ne eivät täytä
määritettyjä ehtoja määräajassa.
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Rahasto ei ole sijoittanut fossiilisia energianlähteitä tuottaviin sekä niiden tai ydinvoiman avulla
sähköä tuottaviin yhtiöihin, lukuun ottamatta
Orsted A/S:ää, jonka kaikki uudet investoinnit kohdistuvat uusiutuviin energianlähteisiin. Geenimanipuloituja siemeniä tuottavat yhtiöt kuuluvat niin
ikään poissuljettuihin yhtiöihin samoin kuin
tupakka- ja kannabisyhtiöt sekä ne alkoholiyhtiöt,
jotka eivät ole vastuullisuuskäytännöiltään globaalia parhaimmistoa. Myös vakaviin kansainvälisten
normien rikkomiseen syyllistyneet yhtiöt on suljettu pois mahdollisista sijoituksista, samoin kuin
asevalmistajat ja aseisiin komponentteja valmistavat yhtiöt.

Yhteenveto vaikuttamistyöstä ja käydyistä
keskusteluista
Vuoden 2021 aikana suoran yhtiövaikuttamisen
kohteena on ollut 18 yhtiötä. Näistä yhtiöistä kuusi
on eurooppalaisia ja kaksitoista yhdysvaltalaisia.
Yhtiöistä yhdeksän on terveydenhuoltotoimialalla
toimivia yhtiöitä. Kuuden yhtiön kanssa keskustelun aiheena on ollut tuotteiden laatu ja turvallisuus. Yhtiöt ovat kohdanneet haasteita muun
muassa tuotteiden vakaviin sivuvaikutuksiin,
kasvavaan määrään tuotteiden takaisinvetoja sekä
tuoteturvallisuusprosesseihin liittyen. Keskusteluiden myötä pyrimme saamaan paremman kokonaiskuvan yhtiöiden toiminnasta ja tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvistä toimenpiteistä.
Haluamme varmistua siitä, että yhtiöt pyrkivät toi-
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millaan paremmin ennaltaehkäisemään vastaavanlaisia ongelmia. Haluamme myös varmistua siitä,
että yhtiöillä on toimivat tuoteturvallisuusprosessit
ja laadunvarmistus ja että tuotteita markkinoidaan
vastuullisesti.

Keskustelun painopisteenä on ollut toimet, joita
yhtiö on tehnyt työolosuhteiden parantamiseksi.
Tämän lisäksi haluamme keskusteluiden myötä
varmistua siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan
ja että näiden asioiden suhteen ollaan läpinäkyviä.

Kolmen terveydenhuoltotoimialalla toimivan
yhtiön kanssa keskustelut ovat liittyneet yritysetiikkaan. Nämä kolme yhtiötä ovat kohdanneet
syytöksiä lahjonnasta. Olemme myös käyneet keskustelua kahden rahoitustoimialalla toimivan
yhtiön sekä yhden teollisuustuotteet ja -palvelut
toimialalla toimivan yhtiön kanssa aiemmin
tapahtuneeseen lahjontaan liittyen. Keskusteluiden myötä pyrimme saamaan paremman kokonaiskuvan tapahtuneesta ja kuulemaan mitä toimenpiteitä yhtiöt ovat tehneet ongelmien ilmetessä ja mitä toimenpiteitä yhtiöt tekevät minimoidakseen lahjonnan riskiä tulevaisuudessa. Tämän
lisäksi haluamme varmistua siitä, että yrityksillä on
kattavat koulutusohjelmat työntekijöille sekä kattavat korruptionvastaiset standardit ja käytännöt.

Yhden teollisuustuotteet ja -palvelut toimialalla toimivan yhtiön kanssa keskustelunaiheena on ollut
työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Yhtiö on
kohdannut näihin liittyviä haasteita. Keskusteluiden painopisteenä on ollut jo tehdyt ja tulevat toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden edistämiseksi. Olemme myös kyseisen yhtiön kanssa keskustelleet yhtiön päästövähennystavoitteista.

Kahden yhtiön kanssa keskustelun aiheena on
ollut toimitusketjun työstandardit. Toinen yhtiöistä
on vähittäistavaratoimialalla toimiva yhtiö, joka on
kohdannut syytöksiä lapsityövoiman käytöstä.
Keskusteluiden painopisteenä on ollut jo tehdyt ja
tulevat toimenpiteet, joilla yhtiö pyrkii kitkemään
ja ennaltaehkäisemään lapsityövoiman käytön. Toinen yhtiö on teollisuustuotteet ja -palvelut toimialalla toimiva yhtiö, joka on kohdannut syytöksiä
työntekijöiden huonosta kohtelusta, muun muassa
siirtolaistyöläisten huonoista työ- ja elinoloista.

Lisäksi olemme vuoden 2021 aikana aloittaneet
suoran yhtiövaikuttamisen kolmeen teknologiayhtiöön. Yhden yhtiön kanssa keskustelun aiheena
on syrjintä ja monimuotoisuus. Yhtiö on kohdannut syytöksiä muun muassa naisten syrjinnästä
palkka- ja palkkausasioissa. Keskustelun myötä
pyrimme saamaan paremman kokonaiskuvan
tapahtuneesta ja varmistumaan siitä, että yhtiöllä
on kattavat periaatteet ja käytännöt syrjinnän
estämiseksi. Toisen yhtiön kanssa keskustelun
aiheena on ollut työntekijöiden kohtelu. Yhtiö on
muun muassa kohdannut syytöksiä työntekijöiden
matalaan palkkaan ja huonoihin työolosuhteisiin
liittyen, erityisesti pandemian aikana. Keskustelun
myötä pyrimme saamaan paremman kokonaiskuvan tapahtuneesta ja varmistumaan siitä, että yhtiöllä on käytäntöjä, joilla se varmistaa työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun ja että työntekijöillä on turvalliset ja asianmukaiset työolosuh-

teet. Kolmannen yhtiön kanssa keskustelun aiheena on elektroniikkajäte. Elektroniikkajäte on
kasvava ongelma, ja kyseisellä yhtiöllä on parannettavaa poistettujen sähkölaitteiden kierrätyksessä. Haluamme keskustelun myötä varmistua
siitä, että yhtiö ottaa nämä riskit huomioon ja
kehittää toimenpiteitä riskien minimoimiseksi ja
oman toiminnan parantamiseksi.
Rahasto ei vuoden 2021 aikana äänestänyt
yhtiökokouksissa.

Yleiskatsaus vastuullisuustrendeistä
Vuosittain järjestettävän Davosin talousfoorumin
mukaan kolme merkittävintä riskitekijää kymmenen vuoden horisontilla liittyvät ympäristöön. Merkittävin uhka on ilmastonmuutos ja se myös voimistaa monia muita riskejä. Vuoden 2021 loppupuolella pidetyssä Glasgow’n ilmastokokouksessa
1,5 asteen tavoite pidettiin yhä hengissä, hiilivoiman ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen mainittiin ensimmäistä kertaa virallisesti
kokouksessa ja kokouksessa todettiin, että kunnianhimoa ilmastonmuutoksen torjumiseksi on kiihdytettävä. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista ja sen vaikutukset jakautuvat
useille vuosikymmenille. Yhtiöt kohtaavat sekä riskejä että mahdollisuuksia vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisestä. Rahaston salkussa on hyvin
edustettuna off-shore tuulivoimaloita omistavia ja
operoivia, niihin turbiineja rakentavia, raideinfrastruktuuria tekeviä sekä akkuja kehittäviä ja valmistavia yhtiöitä. Näin uskomme, että rahasto
pystyy hyötymään siirtymästä kohti vähähiilistä

yhteiskuntaa. Muita seurattavia trendejä ovat
luonnon monimuotisuus ja siihen liittyvien mittareiden kehitys sekä EU:n kestävän rahoituksen
sääntelyhankkeiden kehitys ja toimeenpano. Myös
monet sosiaalisen vastuun kysymykset ovat saanet
enemmän huomiota, kun pandemia on auttanut
ymmärtämään, että yritysten menestyminen ja
maine riippuu siitä, kuinka hyvin yritykset hoitavat
sidosryhmäsuhteitaan esimerkiksi kriisin yli.

Hiilijalanjälki
Hiilijalanjäljellä mitattuna rahasto oli päästöiltään
pienempi kuin vertailuindeksi. Omistusosuuksiin
perustuen arvioituna oli sen hiilijalanjälki (scope 1
ja scope 2) 73 374 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
kun vertailuindeksin oli 134 242 tonnia.

Katsaus rahaston suurimpien omistusten riskeihin ja mahdollisuuksiin
vastuullisuusnäkökulmasta
MICROSOFT CORP 6,22 %
microsoft.com/en-us/investor
Microsoftin yritys- ja kuluttajaratkaisut asettavat
yhtiön hyvään asemaan nopean digitalisaation ja
etätyöskentelyn yleistymisen myötä. Microsoftin
liiketoiminnan kannalta olennaisimpia riskejä ovat
yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyvät
kysymykset. Mahdollisilla ongelmilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia Microsoftin liiketoimintaan ja
yhtiön laajaan asiakaskuntaan. Microsoftin toiminta näillä alueilla on kuitenkin ollut vahvaa ja yhtiöllä on kehittyneet käytännöt yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyvien riskien minimoimi-
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seen. Microsoft on sitoutunut liiketoimintansa
ympäristövaikutusten pienentämiseen ja Microsoftilla on kunnanhimoiset päästövähennystavoitteet.
Microsoftin pilvipalveluna tarjottavat ohjelmistot,
tiedon tallennusratkaisut ja laskentateho tarjoavat
myös asiakkaille mahdollisuuden parantaa oman
toimintansa energiatehokkuutta.
APPLE INC 3,38 %
investor.apple.com
Applelle merkittävimmät riskit liittyvät arkaluonteisten asiakastietojen hallintaan. Mahdolliset rikkomukset voisivat aiheuttaa yhtiölle merkittäviä
kustannuksia sekä mainehaittaa. Applella on kuitenkin kehittyneet käytännöt yksityisyydensuojaja tietoturvariskien minimoimiseen. Applen ulkoistetun tuotannon riippuvuus voi altistaa yhtiön maineriskille ja toimintaan liittyville häiriöille, jos toimitusketjussa ilmenee työlevottomuuksia. Applella
on myös kehitettävää käytöstä poistettujen sähkölaitteiden kierrätyksessä. Elektroniikkajäte on
kasvava ongelma ja Apple kohtaa siihen liittyviä
riskejä. Applen laitteet ja palvelut mahdollistavat
paikkariippumattoman kommunikaation, työskentelyn ja viihdekäytön, mikä voi vähentää tarvetta
liikennesuoritteille. Applella on myös kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet.
ALPHABET INC 3,12 %
abc.xyz/investor
Alphabet kohtaa kilpailuoikeudellisia, palveluiden
turvallisuuteen sekä osakkeenomistajien ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä haasteita. Alphabet
kohtaa muun muassa syytöksiä syrjinnästä ja

monimuotoisuuden puutteesta. Yhtiö on myös
väärinkäyttänyt määräävää markkina-asemaansa
hakukoneena mainostamalla omaa vertailuostopalveluaan hakutuloksissaan ja alentamalla kilpailijoidensa palveluita. Alphabetilla on kehittyneet
yksityisyydensuojaan liittyvät käytännöt. Alphabet
panostaa valtavien laskentakeskustensa ympäristövaikutusten vähentämiseen investoimalla uusiutuvan energian tuotantoon. Alphabetin tarjoamat
digitaalisen markkinoinnin työkalut korvaavat fyysisiä mainosmedioita ja vähentävät näin puupohjaisten papereiden käyttöä.

mansa vuoksi kilpailun reiluteen ja mahdolliseen
rajoittamiseen liittyviä riskejä. Yhtiön valtava koko
ja asiakaskunta edellyttävät yhtiöltä huolellista asiakastietojen käsittelyä. Luxemburgin tietosuojaviranomainen määräsi Amazonille Heinäkuussa 2021
kaikkien aikojen suurimman GDPR-sakon. Verkkokauppa vähentää asiakkaiden tarvetta liikennevälineiden käyttöön. Amazon pyrkii pienentämään
ympäristövaikutuksiaan, muun muassa panostamalla uusiutuvan energian käyttöön. Amazonin
AWS-pilvipalvelut tarjoavat myös asiakkaille mahdollisuuden pienentää ympäristövaikutuksiaan.

ISHARES CORE EM IMI ACC 2,69 %

VISA INC 2,41 %
investor.visa.com

Rahaston hiili-intensiteetti on suhteellisen korkea.
MSCI:n laskennallinen lämpötilan nousu kyseiselle
rahastolle on yli 3 astetta, eli rahasto ei tällä hetkellä ole yhdenmukainen Pariisin sopimuksen
ilmastotavoitteen kanssa. Tämän vuoksi rahasto
voi kohdata riskejä vähähiiliseen yhteiskuntaan
siirtymisestä. Pidemmällä aikavälillä kehittyvien
maiden vähähiilistyminen etenee, ja esimerkiksi
teknologiayhtiöiden paino indeksissä kasvaa. Myös
muut vastuullisuuskäytännöt esimerkiksi työntekijöiden kohteluun liittyen ovat parantumassa valtioiden ja sijoittajien vaatimuksista.
AMAZON.COM INC 2,50 %
ir.aboutamazon.com
Amazonin suuren työntekijämäärän vuoksi yhtiö
on altis henkilöstöhallinnon haasteille. Yhtiö on
kohdannut syytöksiä huonoihin työolosuhteisiin ja
työntekijöiden turvallisuuteen liittyen, etenkin
pandemia-aikana. Yhtiö kohtaa myös vahvan ase-

Suurien transaktiomäärien vuoksi Visalla on korkea riski mahdollisille yksityisyydensuoja ja tietoturvarikkomuksille. Visa on myös kohdannut
haasteita kilpailunvastaisiin toimiin liittyen. Visalla
on hyvät mahdollisuudet taloudellisen osallisuuden edistämiseen. Visalla on myös monimuotoisuutta edistäviä aloitteita ja tavoitteita. Visan
sähköisen maksamisen ratkaisut vähentävät fyysisen rahan käsittelyn tarvetta ja siihen liittyvää
logistiikkaa.
JOHNSON & JOHNSON 1,97 %
investor.jnj.com
Johnson & Johnson on kohdannut haasteita tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun sekä korruptioon
liittyen. Nämä altistavat yhtiön maine- sekä juridisille riskeille. Yhtiö on muun muassa kohdannut
syytöksiä siitä, ettei yhtiö ilmoittanut tuotteidensa
vakavista sivuvaikutuksista. Yhtiö on myös

Yhdysvaltain oikeusministeriön ja arvopaperimarkkinakomission tutkinnan alla väitetyn Kiinassa ja
Brasiliassa tapahtuneen lahjonnan vuoksi. Yhtiöllä
on hyvät mahdollisuudet laajentaa terveydenhuollon saatavuutta alipalvelluille väestöille. Yhtiöllä on
vahvat osaamisen johtamisen käytännöt.
KEYCORP 1,73 %
investor.key.com
Keycorp on parantanut henkilöpääoman kehittämistä. Yhtiö on muun muassa vahvasti sitoutunut
monimuotoisuuden edistämiseen. Myös yhtiön
sisäinen riskienhallinta on hyvällä tasolla. Yhtiöllä
on vankat korruption kitkemiseen liittyvät periaatteet ja riippumaton riskikomitea, joka auttaa epäeettisten toimintojen tunnistamisessa ja kitkemisessä. Yhtiö käsittelee suuria määriä asiakkaiden
arkaluonteisia henkilötietoja, ja yhtiön merkittävimmät riskit liittyvätkin yksityisyydensuojaan ja
niihin liittyvien mekanismien puutteisiin.
META PLATFORMS INC 1,67 %
investor.fb.com
Metan palveluissa on kilpailuoikeudellisia, tietoturvaan, sananvapauteen ja vääristellyn informaation
levittämiseen liittyviä ongelmia. Meta on parantanut yksityisyydensuojaansa Yhdysvaltain kauppakomission vaatimuksesta. Yhtiöllä on muun
muassa hallitustason tietosuojakomitea ja yksityisyydensuojaan liittyvät toimenpiteet ovat ulkoisen
tarkastuksen kohteena. Yhtiö kohtaa kuitenkin
edelleen haasteita yksityisyydensuojaan liittyen.
Tämä voi implikoida toimenpiteiden heikkouksista.
Irlannin tietoturvaviranomainen on syyskuussa

määrännyt yhtiölle 260 miljoonan dollarin sakon
GDPR:n vastaisesta toiminnasta. Metan digitaalisen markkinoinnin työkalut korvaavat fyysisiä
mainosmedioita ja vähentävät näin puupohjaisten
papereiden käyttöä. Yhtiöllä on myös kunnianhimoiset Science-Based Targets Initiative:n (SBTi)
vahvistamat päästövähennystavoitteet.
DANAHER CORP 1,65 %
investors.danaher.com
Danaherin tuotteita käytetään pitkälti terveydenhuollon palveluissa, joten lukuisat tuotteiden takaisinvedot ovat huolestuttava merkki. Suuri määrä
takaisinvetoja voi kertoa heikkouksista laadunvarmistuksessa. Danaher on kuitenkin kehittänyt sisäisiä laadunvarmistusmekanismejaan. Yhtiöllä on
ISO 13485 -sertifikaatti (standardi lääkinnällisten
laitteiden laadunhallintajärjestelmille) ja yhtiö tarjoaa kaikille työntekijöille koulutusta tuotteiden
laatuun ja turvallisuuteen liittyen. Yhtiö on
sitoutunut estämään lahjontaa ja korruptiota sekä
oman yhtiön että myös muiden jakeluketjun toimijoiden osalta. Danaherin liiketoiminta on kasvanut
pandemian aikana, koska sen tuotteita käytetään
mm. koronatestien tekemiseen.
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Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Varainhoito
Kuvaus
Ålandsbanken Varainhoito on tasapainoinen varainhoitorahasto, joka sijoittaa
kansainvälisesti korkoa tuottaviin arvopapereihin sekä osakkeisiin. Rahasto pyrkii
lisäämään arvoa allokoimalla varat aktiivisesti osake- ja korkosijoitusten välillä.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien oikeudet,
korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan näkökulmasta.
Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan tärkeää yhtiön valinnalle
rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt tietyn
kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto, vesi,
ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin, jotka sijoittavat
vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on mitattavaa etua
yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan näkökulmasta.
Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan tärkeää yhtiön valinnalle
rahastossa.

Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt tietyn
kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto, vesi,
ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin, jotka sijoittavat
vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on mitattavaa etua
yhteiskunnalle tai ympäristölle.

MSCI on kansainvälinen yhtiö,
joka muun muassa arvioi rahastot
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken
Varainhoito on saanut hyvän arvosanan
AA. Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista
painotettuna suhteessa niiden
painoarvoon salkussa.

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois
Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin
tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena olevan yhtiön
liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy määritettyyn
tuotteeseen tai palveluun.
Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä kohdassa
ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon sen sijoituspolitiikan
perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Tupakka
Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Hiili

Kansainväliset normit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen
ongelmien selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan pysty
selvittämään ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä tapauksessa
kohtuulliseksi katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät toimintasuunnitelman
kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan pois, mikäli ne eivät täytä
määritettyjä ehtoja määräajassa.

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa
Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen
osalta. AAA- ja AA-yhtiöt ovat ylimmällä
kestävyystyön tasolla. A, BBB ja BB ovat
kestävyystyön keskitasolla ja B ja CCC
alimmalla tasolla. Musta pylväs esittää
rahaston painotettua kestävyysarvosanaa.
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Ålandsbanken Varainhoito rahastokohtaiset kestävyystiedot 2021
Metodit, joita on käytetty kestävyysriskien integroimisessa, ympäristöllisten tai
sosiaalisten ominaisuuksien edistämisessä tai kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi:
Rahasto on valinnut

Rahasto on sulkenut pois

Rahastoyhtiö on vaikuttanut

Yleisiä kommentteja kestävyystyöstä

Vuoden aikana rahasto on sijoittanut aktiivisesti
pohjoismaisiin metsäyhtiöihin – muun muassa
UPM:ään ja Stora Ensoon, koska uskomme, että
sektori tukee siirtymistä muovisista kertakäyttötuotteista kestävämpiin vaihtoehtoihin, kuten
puukuituun, paperiin ja pahviin. Monet sektorin
yhtiöistä omistavat huomattavan suuruisia metsäalueita, jotka sitovat suuria määriä hiilidioksidia, ja
joiden arvostuksilla on hyvät nousuedellytykset.
Metsäteollisuuden omistukset ovat vaikuttaneet
rahaston tuottoon positiivisesti vuoden aikana.
Rahasto on lisäksi tehnyt aktiivisen päätöksen
autoteollisuuteen sijoittamisesta. Sektorin sijoituskohteista muun muassa Mercedes Benz edistää
sähköautoihin siirtymällä yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjen vähenemistä ja tukee toimivan kuljetuslogistiikan ylläpitämistä. Lisäksi rahasto on sijoittanut sekä tuuli- että aurinkoenergiaan esimerkiksi
Örstedin, Iberdrolan ja Enelin kautta.

Rahasto ei sijoita – Rahastoyhtiön kestävyyslinjan
mukaisesti – yhtiöihin, joiden toiminnalla on
yhteys rahapelien, tupakan, pornografian lämpöhiilen tuotantoon. Olemme myös rajoittaneet
sijoittamista fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn
ja maakaasuun, koska uskomme ilmastosiirtymän
todennäköisesti johtavan arvottomien omaisuuserien syntymiseen. Vuoden 2021 aikana nämä poissulkemiset vaikuttivat negatiivisesti rahaston suhteelliseen tuottoon.

Rahastonhoitajat käyvät jatkuvasti keskustelua
sekä nykyisten että mahdollisesti tulevien salkkuyhtiöiden kanssa koskien yhtiöiden kestävyysprofiilia. ESG-analyysi on integroitu osaksi rahaston hallinnointiprosessia ja on linjassa eurooppalaisia laatuyhtiöitä suosivan suuntauksemme
kanssa.

Vuoden 2021 alussa käytiin rahaston ESG-työtä
läpi, ja tietyille sektoreille sijoittamiselle asetettiin
tiukemmat vaatimukset. Rahastonhoitajat ovat
vuoden aikana suorittaneet hyväksytysti sertifioidun ESG-analyytikkokoulutuksen (CESGA).
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Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Euro Bond
Kuvaus
Rahasto pyrkii saavuttamaan tasaisen ja mahdollisimman suuren
riskioikaistun tuoton. Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin korkoa tuottaviin,
euromääräisiin arvopapereihin bond-picking-strategian mukaisesti eli
valitsemalla aktiivisesti velkakirjat.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien
oikeudet, korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa
yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.

Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.

MSCI on kansainvälinen yhtiö,
joka muun muassa arvioi rahastot
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken
Euro Bond on saanut hyvän arvosanan AA.
Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista
painotettuna suhteessa niiden
painoarvoon salkussa.

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois
Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin
tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena olevan yhtiön
liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy määritettyyn
tuotteeseen tai palveluun.
Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä
kohdassa ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon sen
sijoituspolitiikan perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Tupakka
Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Hiili

Kansainväliset normit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen
ongelmien selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan
pysty selvittämään ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä
tapauksessa kohtuulliseksi katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät toimintasuunnitelman
kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan pois, mikäli ne eivät täytä
määritettyjä ehtoja määräajassa.

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa
Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen
osalta. AAA- ja AA-yhtiöt ovat ylimmällä
kestävyystyön tasolla. A, BBB ja BB ovat
kestävyystyön keskitasolla ja B ja CCC
alimmalla tasolla. Musta pylväs esittää
rahaston painotettua kestävyysarvosanaa.
Yhteensä 72 % rahaston omistuksista on
mukana vertailussa.
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Ålandsbanken Euro Bond rahastokohtaiset kestävyystiedot 2021
Metodit, joita on käytetty kestävyysriskien integroimiseksi, ympäristöllisten tai
sosiaalisten ominaisuuksien edistämiseksi tai kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi:
Rahaston valinnat

Rahasto on sulkenut pois

Rahasto on sijoitusvalinnoissaan suosinut yhtiöitä,
joilla on hyvä MSCI-luokitus. Lisäksi rahasto on
vuoden aikana lisännyt omistuksiaan vihreissä ja
sosiaalista kestävyyttä edistävissä obligaatioissa,
jotka riippumaton osapuoli on varmentanut
ISMA:n määritelmän mukaisesti. Euro Bondilla oli
vuodenvaihteessa 19 kpl/38,6 M arvosta vihreitä
tai kestäviä yrityslainoja, jotka ovat noin 12 %
omistuksista. Rahasto seuraa salkussa olevien yhtiöiden raportointia, järjestää säännöllisesti tapaamisia yhtiöiden kanssa ja seuraa aktiivisesti sijoituksiinsa liittyviä uutisia. Aktiivisen ja positiivisen
valintaprosessin ansiosta rahaston kestävyysluokitus on noussut yli sen vertailuryhmän keskiarvon, ja nyt sillä on MSCI-luokitus AA. Vuoden
aikana minkään sijoituskohteena olevan yhtiön ei
ole todettu rikkoneen lainan alkuperäisiä ehtoja tai
tavoitteita vastaan.

Rahasto on sulkenut pois sijoitukset, jotka täyttävät pankin ja Rahastoyhtiön poissulkemiskriteerit;
tupakan, kannabiksen, pornografian, kiistanalaisten aseiden ja hiilen tuotantoon liittyvät yhtiöt.
Rahasto ei myöskään ole sijoittanut alkoholia tai
(tavanomaisia) aseita tuottaviin yhtiöihin. Lisäksi
rahasto on myynyt kaikki öljyntuotantoon liittyvät
omistuksensa (Neste Oil). Epäselvissä ja kiistanalaisissa tapauksissa rahasto avaa keskustelun ensin
kyseessä olevan yhtiön kanssa, ja mikäli riittäviä
selvennyksiä ei saada, on ainoa vaihtoehto pidättäytyä sijoituksen tekemisestä. Rahasto ei ole kuluneen vuoden aikana joutunut pidättäytymään
sijoituksista.
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Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko
Kuvaus
Rahasto pyrkii saavuttamaan tasaisen ja mahdollisimman suuren
riskioikaistun tuoton. Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin korkoa tuottaviin,
euromääräisiin arvopapereihin bond-picking-strategian mukaisesti eli
valitsemalla aktiivisesti velkakirjat.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien
oikeudet, korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois
Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin
tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena olevan yhtiön
liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy määritettyyn
tuotteeseen tai palveluun.
Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä
kohdassa ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon sen
sijoituspolitiikan perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Tupakka
Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa
yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.

MSCI on kansainvälinen yhtiö,
joka muun muassa arvioi rahastot
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken
Lyhyt Yrityskorko on saanut arvosanan AA.
Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista
painotettuna suhteessa niiden
painoarvoon salkussa.

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Hiili

Kansainväliset normit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen
ongelmien selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan pysty
selvittämään ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä tapauksessa
kohtuulliseksi katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät toimintasuunnitelman
kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan pois, mikäli ne eivät täytä
määritettyjä ehtoja määräajassa.

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa
Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen
osalta. AAA- ja AA-yhtiöt ovat ylimmällä
kestävyystyön tasolla. A, BBB ja BB ovat
kestävyystyön keskitasolla ja B ja CCC
alimmalla tasolla. Musta pylväs esittää
rahaston painotettua kestävyysarvosanaa.
Yhteensä 52 % rahaston omistuksista on
mukana vertailussa.
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Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko rahastokohtaiset kestävyystiedot 2021
Metodit, joita on käytetty kestävyysriskien integroimiseksi, ympäristöllisten tai
sosiaalisten ominaisuuksien edistämiseksi tai kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi:
Rahaston valinnat

Rahasto on sulkenut pois

Rahasto on sijoitusvalinnoissaan suosinut yhtiöitä,
joilla on hyvä MSCI-luokitus. Lisäksi rahasto on
vuoden aikana lisännyt omistuksiaan vihreissä ja
sosiaalista kestävyyttä edistävissä obligaatioissa,
jotka riippumaton osapuoli on varmentanut
ISMA:n määritelmän mukaisesti. Rahasto seuraa
salkussa olevien yhtiöiden raportointia, järjestää
säännöllisesti tapaamisia yhtiöiden kanssa ja seuraa aktiivisesti sijoituksiinsa liittyviä uutisia.
Rahasto keskustelee säännöllisesti yhtiöiden
kanssa niiden toiminnasta sekä ennen sijoituspäätöstä että sen jälkeen. Aktiivisen ja positiivisen
valintaprosessin ansiosta rahaston kestävyysluokitus on noussut yli sen vertailuryhmän keskiarvon, ja nyt sillä on MSCI-luokitus AA. Vuoden
aikana minkään sijoituskohteena olevan yhtiön ei
ole todettu rikkoneen lainan alkuperäisiä ehtoja tai
tavoitteita vastaan.

Rahasto on sulkenut pois sijoitukset, jotka täyttävät pankin ja Rahastoyhtiön poissulkemiskriteerit;
tupakan, kannabiksen, pornografian, kiistanalaisten aseiden ja hiilen tuotantoon liittyvät yhtiöt.
Rahasto ei myöskään ole sijoittanut alkoholia tai
(tavanomaisia) aseita tuottaviin yhtiöihin. Epäselvissä ja kiistanalaisissa tapauksissa rahasto avaa
keskustelun ensin kyseessä olevan yhtiön kanssa,
ja mikäli riittäviä selvennyksiä ei saada, on ainoa
vaihtoehto pidättäytyä sijoituksen tekemisestä.
Rahasto ei ole kuluneen vuoden aikana joutunut
pidättäytymään sijoituksista.
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Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Euro High Yield
Kuvaus
Rahasto pyrkii arvon hyvään kehitykseen pitkällä aikavälillä hyödyntämällä
suuren luottoriskin (High Yield) obligaatiomarkkinoiden suuremmat
tuottomahdollisuudet.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien
oikeudet, korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa
yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan
näkökulmasta. Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan
tärkeää yhtiön valinnalle rahastossa.

Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto,
vesi, ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin,
jotka sijoittavat vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on
mitattavaa etua yhteiskunnalle tai ympäristölle.

MSCI on kansainvälinen yhtiö,
joka muun muassa arvioi rahastot
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken
Euro High Yield on saanut hyvän
arvosanan AA. Arvosana on keskiarvo
sijoituskohteina olevien yhtiöiden
kestävyysarvosanoista painotettuna
suhteessa niiden painoarvoon salkussa.

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois
Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin
tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena olevan yhtiön
liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy määritettyyn
tuotteeseen tai palveluun.
Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä
kohdassa ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon sen
sijoituspolitiikan perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Tupakka
Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Hiili

Kansainväliset normit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen
ongelmien selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan
pysty selvittämään ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä
tapauksessa kohtuulliseksi katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät toimintasuunnitelman
kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan pois, mikäli ne eivät täytä
määritettyjä ehtoja määräajassa.

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa
Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen
osalta. AAA- ja AA-yhtiöt ovat ylimmällä
kestävyystyön tasolla. A, BBB ja BB ovat
kestävyystyön keskitasolla ja B ja CCC
alimmalla tasolla. Musta pylväs esittää
rahaston painotettua kestävyysarvosanaa.
Yhteensä 61 % rahaston omistuksista on
mukana vertailussa.
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Ålandsbanken Euro High Yield rahastokohtaiset kestävyystiedot 2021
Metodit, joita on käytetty kestävyysriskien integroimiseksi, ympäristöllisten tai
sosiaalisten ominaisuuksien edistämiseksi tai kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi:
Rahaston valinnat

Rahasto on sulkenut pois

Rahasto on vuoden aikana tekemissään sijoituksissa markkinahinnoittelun salliessa pyrkinyt suosimaan vihreitä obligaatioita, jotka ovat kolmannen
osapuolen varmentamia ISMA:n määritelmän
mukaisesti. Rahasto seuraa myös salkussa olevien
yhtiöiden raportointia ja on käynyt aktiivisesti keskusteluja yhtiöiden kanssa sekä ennen sijoituspäätöstä että sen jälkeen. Aktiivisen ja positiivisen
valintaprosessin ansiosta rahaston kestävyysluokitus on noussut yli sen vertailuryhmän keskiarvon, ja nyt sillä on MSCI-luokitus AA. Vuoden
aikana minkään sijoituskohteena olevan yhtiön ei
ole todettu rikkoneen lainan alkuperäisiä ehtoja tai
tavoitteita vastaan.

Rahasto on sulkenut pois sijoitukset, jotka täyttävät pankin ja Rahastoyhtiön poissulkemiskriteerit;
tupakan, kannabiksen, pornografian ja kiistanalaisten aseiden tuotantoon liittyvät yhtiöt. Epäselvissä
ja kiistanalaisissa tapauksissa rahasto avaa keskustelun ensin kyseessä olevan yhtiön kanssa, ja
mikäli riittäviä selvennyksiä ei saada, on ainoa
vaihtoehto pidättäytyä sijoituksen tekemisestä.
Rahasto ei ole kuluneen vuoden aikana joutunut
pidättäytymään sijoituksista. Rahasto on käynyt
noin 30 seurantakeskustelua eri yhtiöiden kanssa
vuoden 2021 aikana.
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Ålandsbanken Green Bond ESG - Vastuullisuuskatsaus 2021
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Yhteenveto rahaston vastuullisuuteen liittyvistä toimista katsauskauden aikana

Yhteenveto rahaston vastuullisuuteen liittyvistä toimista katsauskauden aikana
Vihreiden joukkolainojen, jotka on laskettu liikkeelle Green Bond Principles määritelmän mukaan,
osuutta on rahaston sijoituksissa voimakkaasti
lisätty. Niiden osuus rahaston kaikista sijoituksista
ylittää 55 % (31.12.2021). Kaikilta vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlaskijoilta edellytämme, että
yrityksellä on selkeä ja ymmärrettävä Green Bond
Framework ja lisäksi ulkopuolisen arvioitsijan
näkemys lainan vihreydestä ja sen GBP:n mukaisuudesta (SPO). Kestävän kehityksen tavoitteisiin
sidottujen lainojen (SLB) osuutta myös on lisätty.
Niiden osalta rahasto kiinnittää erityistä huomiota
liikkeeseen laskevan yhtiön tavoitteiden merkitsevyyteen ja siihen, että esitettyjen tavoitteiden
tulee olla riittävän korkeita sekä että ne vaikuttavat yrityksen koko liiketoiminnan mukautumiseen
kestävämmän kehityksen tavoitteiden suuntaan.
Korkeimman vastuullisuusarvosanan (MSCI A tai
korkeampi ja sisäisen arvosanan “strong”) saaneiden lainojen osuutta rahastossa on kasvatettu.
Näiden osuus rahaston sijoituksista ylittää 85 %
(31.12.2021).

Yleiskuvaus poissuljetuista sijoituksista
Kiinteistösijoitusyhtiön liikkeeseen laskeman vihreästä joukkovelkakirjasta nostetut vara käytetään
yhtiön mukaan aiempien velkojen takaisin
maksuun. Tämä ei mielestämme ollut riittävä varojen kohdentaminen GBP:n mukaan. Olemme pyytäneet yhtiöltä lisäselvitystä ja emme tule sijoittamaan ko. lainaan jollemme saa tarkempaa selvitystä nostettujen varojen käytöstä.
Pakkausmateriaaleja valmistavan yrityksen liikkeeseen laskema SLB-lainan tavoitteet eivät olleet
mielestämme riittävän tavoitteellisia ja eivätkä
siten ohjanneet yrityksen toimintaan kovinkaan
merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden
mukaisiksi tai muuttaneet yrityksen aiempia toimintatapoja. Sijoitus jätettiin tekemättä.

Yhteenveto vaikuttamistyöstä ja käydyistä
keskusteluista
Rahasto osallistui vuoden 2021 aikana yhteensä 18
keskustelu- ja informaatiotilaisuuteen sijoituskohdeyhtiöiden kanssa. Tilaisuuksissa käytiin läpi
tavoitteiden toteutumia sekä yritysten tarpeita päivittää mm. Green Bond Framework:iä. Yksi merkittävimpiä aiheita on ollut EU-taksonomien vaikutukset sekä EU Green Bond -standardin mahdollisesti tuomat muutostarpeet.

Yleiskatsaus vastuullisuustrendeistä ja
niiden vaikutuksesta rahaston tulevaan
kehitykseen
Kestävään kehitykseen sidottujen lainojen (SLB)
osuus uusista liikkeeseenlaskuista tulee lisääntymään. Yrityksen tavoitteiden merkitsevyyden
arviointi tulee olemaan tärkeimpiä ja samalla haastavampia tekijöitä uusia sijoituskohteita arvioitaessa. EU-taksonomian ja tulevan EU-tasoisen
Green Bond standardien mukaan ottaminen ja
implementointi sijoituspäätöksiin tulevat olemaan
kuluvan vuoden merkittävimpiä sijoituspolitiikkaan vaikuttavia asioita. Ulkopuolisen arvioitsijan
hyväksyminen vihreiden joukkolainojen osuus
tulee rahaston sijoituksissa edelleen kasvamaan.
Hiilineutraalisuuden ja sijoitusten hiilijalanjäljen
tarkempi selvittäminen ja odotukset niiden kehityksestä tulee nousemaan suurempaan rooliin.
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Rahaston kestävyysarvosana

Ålandsbanken Green Bond ESG
Kuvaus

Käytetty menetelmä: Rahasto sulkee pois

Ålandsbanken Green Bond ESG on obligaatiorahasto, joka sijoittaa vihreisiin
joukkolainoihin ja parhaan kestävyysarvosanan saaneiden yritysten liikkeelle
laskemiin yritysvelkakirjoihin. Rahaston tavoitteena on, että sijoittajat saavat
kestävistä korkosijoituksista kilpailukykyisen tuoton.

Tuotteet ja palvelut
Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden toiminta liittyy jollain tavalla seuraaviin
tuotteisiin. Korkeintaan viisi prosenttia sijoituskohteena olevan yhtiön
liikevaihdosta saa perustua liiketoimintaan, joka liittyy määritettyyn
tuotteeseen tai palveluun.

Kestävyystiedot
Rahaston hoidossa otetaan huomioon kestävyysnäkökulmat
Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökulmia

Kestävyysnäkökulmat, jotka otetaan huomioon rahaston hoidossa
Ympäristönäkökulmat (esim. yrityksen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon)
Sosiaaliset näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet ja
yhdenvertainen kohtelu)
Yrityksen hallinnointitavan näkökulmat (esim. osakkeenomistajien oikeudet,
korvaukset johtaville toimihenkilöille ja korruption torjuminen)
Muut kestävyysnäkökulmat

Käytetty menetelmä: Rahasto valitsee
Kestävyysnäkökulmat ovat ratkaisevia rahastonhoitajan valitessa yrityksiä
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan näkökulmasta.
Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan tärkeää yhtiön valinnalle
rahastossa.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt tietyn
kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto, vesi,
ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin, jotka sijoittavat
vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on mitattavaa etua
yhteiskunnalle tai ympäristölle.
Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset
Rahastolla on määritetyt ja esitetyt kriteerit yhtiöiden valitsemiseksi
ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja liiketoimintaetiikan näkökulmasta.
Yhtiöiden kestävyystyön analysointi on ratkaisevan tärkeää yhtiön valinnalle
rahastossa. Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt
tietyn kestävyysaiheen perusteella, joita ovat esimerkiksi ilmasto, vesi,
ympäristötekniikka tai yhteiskuntavastuu, sekä rahastoihin, jotka sijoittavat
vain sellaisiin hankkeisiin tai liiketoimintaan, josta on mitattavaa etua
yhteiskunnalle tai ympäristölle.

MSCI on kansainvälinen yhtiö,
joka muun muassa arvioi rahastot
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken
Green Bond ESG on saanut arvosanan
AAA. Arvosana on keskiarvo
sijoituskohteina olevien yhtiöiden
kestävyysarvosanoista painotettuna
suhteessa niiden painoarvoon salkussa.

Myös rahasto, joka ei ota huomioon kestävyysnäkökulmia, voi tässä kohdassa
ilmoittaa tuotteet ja palvelut, jotka eivät sisälly rahastoon sen sijoituspolitiikan
perusteella.
Rypälepommit, henkilömiinat
Kemialliset ja biologiset aseet
Ydinaseet
Aseet
Tupakka
Rahastoyhtiön kommentit: Myös viihdekäyttöön tarkoitettu kannabis suljetaan pois

Kaupallinen pelitoiminta
Aikuisviihde
Fossiiliset polttiaineet (hiili, öljy, kaasu)
Uraani

Kansainväliset normit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja
Rahastoyhtiö tai alihankkija laatii arvion.
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät ryhdy toimiin tunnistettujen ongelmien
selvittämiseksi tai jotka eivät rahaston arvion mukaan pysty selvittämään
ongelmia Rahastoyhtiön kussakin yksittäisessä tapauksessa kohtuulliseksi
katsomassa ajassa
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka esittävät toimintasuunnitelman
kyseisille yhtiöille. Tällaiset yhtiöt suljetaan pois, mikäli ne eivät täytä
määritettyjä ehtoja määräajassa.

Kestävyysarvosanan jakautuminen
rahaston sijoituksissa
Rahaston omistukset jakautuvat
vasemmalla olevan kaaviokuvan
mukaisesti kestävyysarvosanojen
osalta. AAA- ja AA-yhtiöt ovat
ylimmällä kestävyystyön tasolla.
A, BBB ja BB ovat kestävyystyön
keskitasolla ja B ja CCC alimmalla
tasolla. Musta pylväs esittää rahaston
painotettua kestävyysarvosanaa.
18,18%

33,14%

32,36%

Maat
Rahasto ei sijoita kestävyyssyistä yhtiöihin, jotka toimivat tietyissä
maissa, eikä tiettyjen valtioiden liikkeelle laskemiin korkoa tuottaviin
arvopapereihin
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, joiden laatimien maakohtaisten
kestävyysanalyysien perusteella tietyissä maissa toimivat yhtiöt tai tiettyjen
valtioiden liikkeelle laskemat korkoa tuottavat arvopaperit suljetaan pois.
Rahastoyhtiön kommentit:
- Maat, jotka ovat EU:n tai YK:n pakotelistoilla
- Maat, jotka eivät ole vahvistaneet jompaakumpaa tai molempia seuraavista:
YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus ja/tai Pariisin sopimus
- Maat, jotka eivät ole Transparency International -järjestön korruptioindeksissä
70 parhaan joukossa.

9,26%
0,52%

6,08%

CCC

B

JÄLJESSÄ

0,46 %

BB

BBB

A

KESKIMÄÄRÄINEN

AA

AAA

EDELLÄ
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Ålandsbanken Erikoissijoitusrahastot
Asuntorahasto
Ålandsbanken Asuntorahasto sijoittaa ja omistaa
pääasiallisesti uusiin suoraan rakennusliikkeiltä
ostettuihin asuinhuoneistoihin – ja kiinteistöihin.
Paremman energiatehokkuuden ansiosta uusien
asuntojen ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät
kuin vanhemmissa taloissa sijaitsevien asuntojen.

Käytetty menetelmä: Rahasto on valinnut
Sijoituspäätöksissään rahasto suosii vastuullisuusajattelua ja pyrkii investoimaan kohteisiin, joissa
on esim. hyvä energiatehokkuus ja korkea energialuokka (vähintään C-energialuokka), maalämpö,
aurinkopaneelit ja joissa rakentaminen on toteutettu ympäristösertifikaattien mukaisesti. Rahasto
voi aktiivisesti hyödyntää lainarahoitusta sijoitustoiminnassaan. Uusinvestoinneille on aktiivisesti selvitetty vihreän rahoituksen
mahdollisuutta.
Rahaston omistamat kohteet sijaitsevat pääosin
kasvukeskuksissa hyvien kulkuyhteyksien varrella,
jolloin oma auto ei ole asukkaille välttämättömyys.
Rahasto haluaa mahdollisuuksien mukaan edistää
kohteissaan myös yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuutta. Sähkölatauspaikkojen määrää lisätään
aktiivisesti ja niiden merkitys huomioidaan erityisesti uusinvestoinneissa. Rahaston tavoitteena on
tuottaa asuntoja joka elämäntilanteeseen – opiskeluista perhe-elämään, ja siten tukea toiminnallaan kestävää kaupungistumista.

Vuoden lopussa rahasto allekirjoitti sopimuksen
kokonaisen asuinkerrostalokohteen hankinnasta.
Kyseessä on A-energialuokan asuinkiinteistö,
johon rakennetaan myös aurinkopaneelit energiatehokkuuden vahvistamiseksi. Kohde sijaitsee
hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella Espoossa.

Käytetty menetelmä: Rahasto on
sulkenut pois
Rahasto hyödyntää neuvotteluasemaansa
ostopäätöksiä tehdessään suosimalla parhaimman
vastuullisuusluokan kohteita (mitattuna esim sertifikaateilla, energialuokilla, maalämpö/aurinkopaneelit jne). Näin ollen vastuullisuusnäkökulmasta
heikoimmat kohteet eivät päädy rahaston
omistuksiin.

Tuulivoimarahasto
Ålandsbanken Tuulivoimarahasto sijoittaa varansa
ensisijaisesti hankekehitys- tai rakennusvaiheessa
oleviin tuulivoimapuistoihin Suomessa ja muissa
Pohjoismaissa. Uusiutuvan sähköntuotantokapasiteetin lisäämisellä on konkreettinen vaikutus
kasvihuonepäästöjen vähentämiseen.

Käytetty menetelmä: Rahasto on valinnut
Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten
tekeminen, ja siten ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tavoite saavutetaan sijoittamalla tuulivoimapuistoihin, jotka lisäävät uusiutuvan ja päästöttömän energian osuutta yhteiskunnassa. Rahaston
sijoitus mahdollistaa hankkeiden investointipäätöksen ja rakennuttamisen, mikä täten lisää

uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia.
Sitä mukaa, kun nykyiset, fossiiliset energianlähteet korvataan uusiutuvilla energianlähteillä, vähenevät ilmastoon vaikuttavat päästöt vähitellen.
Uusiutuvan sähköntuotannon lisääminen mahdollistaa esimerkin sähköisen liikenteen yleistymisen,
mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden osuutta
ja liikenteen aiheuttamia päästöjä.
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Rahastokohtainen hiili-intensiteetti
Rahaston hiili-intensiteetti lasketaan asianmukaisten salkkuyhtiöiden painotetun keskiarvon perusteella rahastossa.
Avainluvut osoittavat hiili-intensiivisten yritysten painotuksen rahastossa salkkuyhtiöiden vuosittaisina hiilidioksidipäästöinä tonneissa ilmaistuna / yhtiön vuosituotoilla rahaston valuutassa ilmaistuna jaettuna painoarvolla salkussa.
Hiililuku sisältää Scope 1- ja Scope 2 -päästöt. Hiili-intensiteetin laskentakaava on TCFD-suositusten mukainen.

Hiilijalanjälki Rahasto

%-osuus salkusta

Painotettu keskimääräinen
Hiili-intensiteetti (t CO2 / milj. $ liikevaihto)
2019

2020

2021

Pohjoismaat Osake

100 %

68

104

41

Eurooppa Osake

100 %

84

87

72

Maailma Osake

100 %

175

76

78

Pohjoismaat Pienyhtiöt

58 %

N/A

N/A

Varainhoito

75 %

128

126

84

Euro Bond

72 %

190

177

100

Lyhyt Yrityskorko

52 %

138

136

N/A

Euro High Yield

62 %

110

N/A

N/A

Green Bond ESG

72 %

99

119

94

MSCI Europe

98 %

148

143

120

MSCI World

99 %

169

155

146

VINX

100 %

140

112

91
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Toimintasuunnitelma 2022
Ålandsbankenin sijoitustoiminnan tavoitteena on kehittää vastuullisen sijoittamisen työtapojamme, jotta voimme
siten edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG) ja Agenda 2030 -ohjelman
tavoitteita. Keskitymme työssämme viiteen asetetuista 17 tavoitteesta. Nämä viisi tavoitetta ovat Hyvä koulutus (4),
Edullista ja puhdasta energiaa (7), Kestävät kaupungit ja yhteisöt (11), Kestävä kulutus ja tuotanto (12) ja Ilmastonmuutoksen torjunta (13). Alla on lyhyt selonteko vastuullisesta sijoitustoiminnastamme, jossa nämä tavoitteet
otetaan huomioon.

4 Hyvä koulutus

7 Kestävää energiaa kaikille

- Positiivisen vaikuttamisen osatavoite 4.7 Kestävään
kehitykseen ja maailmankansalaisuuteen tähtäävää koulutusta

- Positiivisen vaikuttamisen osatavoite 7.2
Uudistuvan energian osuuden lisääminen maailmassa

Tavoitteet:

Tavoitteet:

Kouluttaudumme kestävän sijoittamisen alalla ja jaamme oppimaamme
eteenpäin sisäisissä koulutustilaisuuksissa ja ulkoisissa tapaamisissa

Ålandsbankenin Tuulivoimarahaston kautta olemme
mukana lisäämässä uudistuvan energian tarjontaa nostamalla
tuulivoimaloiden osuutta energiantuotannossa.

Toiminta:
- Kaikki rahastonhoitajat ja analyytikot ovat suorittaneet CEESGA
(Certified European ESG Analyst) -koulutuksen.
- Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme ajankohtaisissa
kestävään sijoittamiseen liittyvissä aihekokonaisuuksissa.

Toiminta:
- Olemalla mukana rahoittamassa uusia tuulivoimapuistoja
osallistumme uudistuvan energiantuotannon lisäämiseen.

- Olemme osallistuneet kestävää sijoittamista käsitteleviin
lopputöihin sisältyviin haastatteluihin/kyselytutkimuksiin.
- Olemme osallistuneet jäseninä Sustainability in Finance (SuFi) -projektiin.
Projekti on osa laajempaa Central Baltic Interreg -projektia, jota koordinoi
Högskolan på Åland yhdessä suomalaisten, virolaisten ja latvialaisten korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Projekti tarjoaa englanniksi toteutettavia etäkursseja rahoituksen ja talouden alalla.

LÄHDE: UNDP
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11 Kestävät kaupungit ja yhteiskunnat

12 Kestävä tuotanto ja kuluttaminen

13 Ilmastonmuutoksen torjuminen

- Positiivisen vaikuttamisen osatavoite 11.1 Korkealaatuisten, turvallisten
ja taloudellisesti kestävien asuntojen saatavuuden varmistaminen

- Positiivisen vaikuttamisen osatavoite 12.6 Kannustaa yrityksiä
omaksumaan kestäviä työskentelytapoja ja integroimaan kestävyystiedot
osaksi raportointisyklejä.

- Positiivisen vaikuttamisen osatavoite 13.2 Ilmastotoimien
integroiminen strategioihin kansallisella tasolla

Tavoitteet:

Ilmastotoimien syvempi integroiminen osaksi sijoitusstrategiaamme
ja toimintamme hiilijalanjäljen pienentäminen.

- Positiivisen vaikuttamisen osatavoite 11.3 Osallistavan ja kestävän
kaupungistumisen puolesta toimiminen
- Positiivisen vaikuttamisen osatavoite 11.6 Kaupunkien asukaskohtaisten
kielteisten ympäristövaikutusten vähentäminen, erityisesti ilmanlaadun
sekä kunnan ja muiden tahojen jätehuollon osalta.

Läpinäkyvyyden ja osallistavuuden lisääminen sekä viestintä,
joka selventää, ettei kestävyyskysymysten huomioimisella ole
kielteistä vaikutusta sijoitusten tuotto/riskisuhteeseen.

Tavoitteet:

Toiminta:

Ålandsbankenin kiinteistörahastojen, Asuntorahaston ja Tonttirahaston,
kautta voimme vaikuttaa niihin alueisiin, joilla omistamamme asunnot ja
tontit ovat, esimerkiksi segregaatiota ehkäisemällä. Rahastoilla on myös
ollut työllistävä ja työtilaisuuksia luova vaikutus.

- MSCI:n antamat yhtiöiden kestävyystietojen integroiminen osaksi
hallinnointiprosessia

Toiminta:

- Kestävyystekijöiden tuominen luonnolliseksi osaksi yhtiödialogia

- Asuntojen rakennusprojektit, jotka luovat työtilaisuuksia.

- Sisäisen koulutuksen vakiinnuttaminen jokavuotiseksi (myös e-learning)

- Vaikuttamistyön (engagement) lisääminen yhtiöissä yhtiökokouksissa
äänestämisen sekä vaalivaliokuntatyöhön osallistumisen kautta

- Viranomaisvaatimusten seuraaminen ja sijoitusprosessien sopeuttaminen
niihin. EU:n kestävän sijoittamisen asetus tulee lisäämään raportointivaatimuksia kestävyyteen liittyviä riskejä ja kestävää kehitystä estäviä kielteisiä seuraamuksia koskien.

Tavoitteet:

Toiminta:
- Lämpöhiiltä tuottavien yhtiöiden poissulkeminen sijoituskohteiden
joukosta.
- Tänään julkistamme rahastojen hiili-intensiteettitiedot
(Scope 1 ja Scope 2 -luokan päästöt). Seuraavaksi julkaisemme tarkemmin
analysoidut päästötiedot sijoituskohteinamme olevien yhtiöiden osalta.
Jatkamme myös seuraavien indikaattorien seuraamista ja analysoimista,
ja integroimme ne osaksi sijoitusanalyysiä ja -raportointia:
- Sijoitusten hiilijalanjälki, erityisesti Scope 3 -luokan päästöt ja
absoluuttiset päästöt,
- Korkeapäästöisten ja/tai päästöjä vaativien sijoitusten osuus salkuista,
- Sijoitusten arviointi suhteessa Pariisin sopimuksen 1,5 °C:n
lämpötilatavoitteeseen,
- Sijoituskohteiden ilmastotavoitteet, erityisesti liittyen päästömittauksiin, joilla on tieteellisesti laaditut tai muuten uskottavasti
perustellut päästöjenmittaustavat,
- Hiilineutraalit ja vähäpäästöiset sijoitukset,
- Ilmastonmuutokseen ratkaisuja tarjoavat sijoitukset
- Vaikuttaminen maailman sataan suurimpaan päästöjä
aiheuttavaan yhtiöön Climate Action 100+ -aloitteen kautta,
jotta ne vähentäisivät päästöjään.
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Ålandsbanken
Rahastoyhtiö Oy
Maarianhamina PB 3
AX-22101 Maarianhamina
Puh. 0204 29 088
fond@alandsbanken.fi
Vaasa
Hovioikeudenpuistikko 11

Helsinki
Yrjönkatu 9 A
Bulevardi 3,

Tampere
Hämeenkatu 4, vån. 6

Oulu
Kirkkokatu 17 B 16, 3. krs.

Åbo
Hansakortteli,
Eerikinkatu 17

Ahvenanmaa
Huvudkontor
Nygatan 2, Maarianhamina

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

Kuljemme omaa tietämme

Parainen
Kauppiaskatu 24

Puh. 0204 29 011*
www.alandsbanken.fi
info@alandsbanken.fi

