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Kestävyyskatsaus 2020

Jatkossa Ålandsbankenin rahastoihin 
sijoittavat voivat odottaa saavansa 
kestävyyteen liittyviä tietoja ennen 
sijoituksen tekemistä. EU:n Disclosure-
asetuksen mukaisesti otetaan 
käyttöön salkunhoitajien velvollisuus 
sisällyttää kestävyysriskien käsittely 
osaksi varainhoitoa sekä antaa tietoja 
toimintatavoista. Lisäksi otetaan käyttöön 
niin kutsuttua luokitusta koskeva 
säännöstö, jossa määritetään, mitä 
voidaan pitää kestävänä tai ”vihreänä” 
(niin kutsuttu taksonomia). Jatkossa 
ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä 
ominaisuuksia edistävät rahastot 
merkitään ”vaaleanvihreiksi” ja kestäviä 
sijoituksia tavoittelevat rahastot 
merkitään ”tummanvihreiksi”.

Kaikki Ålandsbanken Rahastoyhtiön 
salkunhoitajat ovat myös suorittaneet 
vuoden aikana EFFAS (European 
Federation of Financial Analysts 
Societies) -järjestön Certified ESG Analyst 
(”sertifioitu ESG-analyytikko”) -kurssin.

Vuoden aikana rahastomarkkinoiden 
yleinen trendi lisääntyneestä 
kiinnostuksesta kestävyyttä 
kohtaan jatkui edelleen. Trendin 
taustalla on asiakkaiden lisääntynyt 
kiinnostus kestävyyttä kohtaan 

sekä kestävien sijoitusten käsitteen 
edelleen kehittäminen useimmissa 
rahastoissa ja varainhoitoyrityksissä. 
Huomasimme muun muassa suurta 
kiinnostusta sijoituksiin Ålandsbankenin 
Joutsenmerkittyyn korkorahastoon Green 
Bond ESG, johon virtasi pääomaa noin 40 
miljoonaa euroa vuoden aikana.

Syksyllä pääsimme iloksemme 
ilmoittamaan, että jälleen yksi 
Ålandsbankenin rahastoista, 
Ålandsbanken Maailma Osake, 
oli saanut Joutsenmerkinnän. 
Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti 
rahastossa ei sijoiteta toimintoihin, 
joihin liittyy fossiilisia polttoaineita. 
Maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla 
on laaja valikoima mielenkiintoisia 
sijoitusvaihtoehtoja sellaisten yritysten 
sijaan, joiden toimintaan liittyy fossiilisia 
polttoaineita. Arvioimme tämän 
kokonaisuutena luovan rahastolle 
mahdollisuuden perusmarkkinoita 
vastaavaan tai sitä parempaan tuottoon 
(indeksin mukaan pidemmällä aikavälillä 
mitattuna). Vaihtoehtoihin kuuluu 
yrityksiä, jotka toimivat vaihtoehtoisen 
”vihreän” energian alalla, joilla arvioidaan 
olevan merkittävää tuottopotentiaalia 
ja mahdollisia muutosyhtiöitä, jotka 
sijoittavat voimakkaasti fossiilittomaan 

toimintaan. Katsomme muutoksen 
fossiilittomaan toimintaan olevan ajan 
mittaan välttämätöntä, jotta voimme 
saavuttaa globaalit ilmastotavoitteet.

Vuonna 2021 tavoitteemme on esitellä 
lisää fossiilitittomia vaihtoehtoja 
rahastovalikoimassamme.

Vuoden lopulla lanseerattiin 
uusi Ålandsbanken Tuulivoima 
-erikoissijoitusrahasto. Se on Suomen 
ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava 
”avoin” rahasto, joka on tarkoitettu 
sijoituskohteeksi yksityishenkilöille 
(tuulivoimarahastojen markkina on 
tähän asti koostunut institutionaalisille 
sijoittajille suunnatuista ”suljetuista” 
rahastoista). ”Avoimella” rahastolla 
tarkoitetaan sitä, että rahasto-osuuksia 
voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa 
vuodessa. Ålandsbankenin asiakkaiden 
kiinnostus tätä uutta tuotetta kohtaan, 
joka on kestävyysnäkökulmasta 
”tummanvihreä” rahasto, on ollut 
ennätyksellisen suurta. Ensimmäisten 
kolmen viikon aikana rahaston 
lanseerauksen jälkeen rahastoa merkittiin 
noin 60 miljoonalla eurolla.

Anna-Stina Wiklund
Vastuullisen sijoittamisen vastaava

Vuonna 2020 kehitimme edelleen työskentelytapaamme, jossa otetaan huomioon 
kestävyysnäkökohtia jokaisessa Ålandsbankenin rahastojen sijoituspäätöksessä  
(ns. ESG-integraatio). Samalla on keskitytty vahvasti toiminnan valmistelemiseen tuleviin 
EU-asetuksiin kestävästä taloudesta. EU-komissio ei usko julkisten varojen riittävän EU:n 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseen ja haluaa siksi ohjata 1 000 miljardia euroa lisää 
vihreisiin investointeihin. Rahoitusmarkkinoilla on ratkaiseva rooli tämän muutoksen 
tukemisessa.

Kestävyyskatsaus
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Ohjeemme ja käytäntömme

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 
ESG-kysymykset. 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.

Pois sulkeminen / 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.

NOUDATTAMINEN JA SEURANTA
Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen 
toimikunta (ESG-toimikunta) valvoo tämän 
käytännön noudattamista. Toimikunta 
kokoontuu säännöllisesti ja tarkistaa tämän 
käytännön vähintään vuosittain. 
Toimikunnan jäseniä ovat Ålandsbankenin 
vastuullisen sijoittamisen vastuuhenkilö, 
Rahoitusyhtiön toimitusjohtaja, 
varainhoidon Ruotsin edustaja ja Suomen 
Private Banking -yksikön johtaja.

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:

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 
ruotsalaisen 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

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.

Ohjeet ja käytännöt
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Kestävyystaulukko

31.12.2019 Hyväksytyt periaatteet ja yhteistyö Rahaston poissulkemat Erityinen kestävyyspainotus Kestävyysarvosana

UNPRI GLOBAL COMPACT SWESIF-KESTÄVYYSPROFIILI KIISTANALAISET ASEET EETTISET POISSULKEMISET FOSSIILISET 
POLTTOAINEET

MSCI:N ESG-
LUOKITUS

MORNINGSTAR SUSTAINABILITY 
RATING

Osakerahastot

Maailma Osake
Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit, 

aseet
A (100 %) 100 %

Eurooppa Osake Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit Hiili AA (100 %) 100 %

Pohjoismaat Osake Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit Hiili AA (96 %) 100 %

Pohjoismaat Pienyhtiöt Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit Hiili A (48 %) 74 %

Varainhoitorahastot

Premium 50 Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit Hiili A (80 %) 87 %

Premium 30 Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit Hiili A (74 %) 82 %

Korkorahastot

Green Bond ESG
Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit, 

aseet
A (71 %) 65 %

Euro High Yield Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit Hiili BBB (55 %) 45 %

Euro Bond Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit Hiili BBB (72 %) 70 %

Lyhyt Yrityskorko Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit Hiili A (67 %) 70 %

AIF-rahastot*

Asuntorahastot Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Tonttirahasto Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Tuulivoimarahasto Tupakka, kannabis, aikuisviihde, pelit

Tiivistetty kestävyystaulukko

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.

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.

UNPRI:

YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteet.

UN Global Compact:

YK:n vastuullisen yrittämisen 
periaatteet.

Swesif-kestävyysprofiili:

Vuodesta 2018 kaikki Ruotsissa 
toimivat rahastot raportoivat 
kestävyystiedot. Swesif ylläpitää 
tarkoitusta varten avaintietoesitettä.

Poissuljetut

Kiistanalaiset aseet: 
biologiset ja kemialliset aseet, 
maamiinat, rypäleaseet, ydinaseet, 
köyhdytetty uraani

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
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Kestävyys rahastokohtaisesti

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.

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.

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston sijoituksissa

Ålandsbanken Pohjoismaat Osake on 
saanut toiseksi parhaan arvosanan AA. 
Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina 
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista 
painotettuna suhteessa niiden painoarvoon 
salkussa. 

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.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

9,26 %

0,46 %

33,14 % 32,36 %18,18 %

6,08 %0,52 %
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Kestävyys rahastokohtaisesti

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.

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.

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston sijoituksissa

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

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.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %

32,36 %
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Kestävyys rahastokohtaisesti

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.

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.

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston sijoituksissa

MSCI on kansainvälinen yhtiö,  
joka muun muassa arvioi rahastot 
kestävyysnäkökulmasta.
Ålandsbanken Eurooppa Osake on  
saanut toiseksi parhaan arvosanan AA. 
Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina 
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista 
painotettuna suhteessa niiden paino- 
arvoon salkussa. 

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.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 % 32,36 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %
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Kestävyys rahastokohtaisesti

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

  Rahastoyhtiön kommentit 
Rahasto on Joutsenmerkitty rahasto, ja kestävyysnäkökohdat ovat tärkeitä rahaston sijoitustoiminnassa.

 Rahaston hoidossa EI oteta huomioon kestävyysnäkökohtia

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

Rahasto on määrittänyt erityiset ja selkeät kriteerit, joiden perusteella yhtiöitä suositaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
liiketoiminnan eettisyyteen liittyvien näkökulmien pohjalta. Yhtiöiden
kestävyystyön analysointi on ratkaisevan tärkeää yhtiön valinnalle rahastoon.
Tämä vaihtoehto pätee myös rahastoihin, jotka valitsevat yhtiöt tietyn kestävyyteen liittyvän teeman 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.

  Rahastoyhtiön kommentit 
Rahasto pyrkii aina pitämään yli 50 % rahaston omistuksista yhtiöissä, joilla on korkea kestävyysarvosana.

 Rahaston varainhoitaja ottaa huomioon kestävyyskysymykset

Kestävyysnäkökohdat otetaan huomioon yritysten taloudellisissa analyyseissa ja sijoituspäätöksissä. Niillä on vaikutusta, mutta ne 
eivät välttämättä
ole ratkaisevassa roolissa päätettäessä, mitä yhtiöitä rahastoon valitaan.
Tämä vaihtoehto pätee rahastoihin, jotka ottavat kestävyysnäkökulmat nimenomaisesti ja järjestelmällisesti huomioon 
taloudellisissa analyyseissa ja sijoituspäätöksissä. Kestävyysnäkökohdat ovat nimenomaisesti osa sijoitusprosessia, niitä 
analysoidaan jatkuvasti ja ne vaikuttavat rahaston sijoituksiin.

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
 Uraani
 Geneettisesti muunnetut organismit (GMO)

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston omistuksissa

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

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.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %

32,36 %

Kansainväliset normit

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.
Rahastoyhtiön kommentit
Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita.

 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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Ålandsbanken Maailma Osake

Raportointijakson aikana pois 
suljettujen sijoitusten yleinen 
kuvaus
Rahastolle myönnettiin Joutsenmerkki 
lokakuun alussa. Sitä edeltävinä viikkoina 
sijoitussalkun omistuksia oli muutettu niin, 
että Joutsenmerkin vaatimukset täyttyvät. 
Vuoden lopulla rahasto myi erään 
japanilaisen teollisuusyrityksen, koska sen 
toiminnan laajennuksen jälkeen sen 
toiminnassa käytetään fossiilisia 
polttoaineita. 

Yhteenveto vaikuttamistyöstä ja 
käydyistä keskusteluista
Käynnistimme vuoden aikana suoran 
vaikutuskeskustelun 15 yhtiön kanssa, joista 
kuusi toimii Euroopassa ja yhdeksän 
Yhdysvalloissa. 
Yhtiöistä yhdeksän toimii 
terveydenhoitoalalla. Kuuden yhtiön kanssa 
keskustelut ovat koskeneet pääasiassa 
tuoteturvallisuutta ja tuotteiden laatua. 
Näillä yhtiöillä on ollut haasteita muun 
muassa vakavien haittavaikutusten, 
haittavaikutuksista ilmoittamisen, 
tuotteiden takaisinvetojen lisääntyneen 
määrän ja tuoteturvallisuusprosessien 
kanssa. Keskusteluiden kautta pyrimme 
saamaan paremman kokonaiskuvan yhtiön 
toiminnasta sekä varmuuden siitä, että 
yhtiö käyttää tehokkaita tuoteturvallisuus- 
ja laadunvarmistusprosesseja. 
Kolmen terveydenhoitoalan toimijan 
kanssa keskustelut koskivat yritysetiikkaa. 
Näitä kolmea yritystä on aiemmin syytetty 
lahjonnasta. Keskusteluidemme 
painopisteenä on sen selvittäminen, mihin 
toimiin on ryhdytty korruption riskin 
minimoimiseksi tulevaisuudessa.  
Haluamme myös varmistua siitä, että 
yrityksillä on kattava koulutusohjelma 
henkilöstölle sekä kattavat 
korruptiontorjuntastandardit ja -prosessit. 
Lisäksi olemme käynnistäneet keskustelut 
kahden rahoitusalalla toimivan yhtiön ja 
yhden teollisuuden tuotteiden ja 
palveluiden alalla toimivan yhtiön kanssa 
keskustellaksemme aiemmista 
lahjontatapauksista. 

Kahden yrityksen kanssa olemme 
keskustelleet jakeluketjun työstandardeista. 
Erästä vähittäiskaupan alalla toimivaa 
yritystä on syytetty lapsityövoiman 
käytöstä. Keskusteluiden päätarkoituksena 
on selvittää, mihin toimiin yrityksessä on jo 
ryhdytty ja mitä jatkosuunnitelmia 
yrityksessä on lapsityövoiman käytön 
ehkäisemiseksi ja estämiseksi yrityksessä. 
Toista teollisuuden tuotteiden ja 
palveluiden alalla toimivaa yritystä on 
syytetty työntekijöiden huonosta 
kohtelusta, muun muassa siirtotyöläisten 
huonoista elin- ja työolosuhteista. 
Keskusteluidemme lähtökohtana on 
ensisijaisesti ottaa selvää siitä, mihin 
toimiin on ryhdytty jakeluketjun 
työntekijöiden olosuhteiden 
parantamiseksi. Haluamme myös varmistua 
siitä, että yritys noudattaa ihmisoikeuksia ja 
että näihin asioihin liittyvä viestintä on 
läpinäkyvää.
Yhden teollisuuden tuotteiden ja 
palveluiden alalla toimivan yrityksen kanssa 
keskustelemme työntekijöiden terveydestä 
ja turvallisuudesta. Haluamme tietää, mihin 
toimenpiteisiin yritys on ryhtynyt 
parantaakseen työntekijöiden turvallisuutta 
ja millaisia tulevia toimia yrityksessä on 
suunniteltu työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi.
Lisäksi pyrimme yhdessä useiden muiden 
sijoittajien kanssa vaikuttamaan 14:ään 
rahastossa olevaan eri yhtiöön Climate 
Action 100+ -aloitteen kautta 
ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten 
vuoksi. Vaikuttamistyön tavoitteilla on 
kolme linjaa: saada yritykset ottamaan 
käyttöön hallinnointimallin, jossa vastuu 
ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja 
mahdollisuuksien huomioon ottamisesta ja 
seurannasta on hallituksella; saada yritykset 
ryhtymään toimenpiteisiin, joilla ne voivat 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään; ja 
saada yritykset kehittämään asianmukaisia 
menettelyjä kasvihuonekaasupäästöistään 
raportoimista varten.
Rahasto ei äänestänyt yhtiökokouksissa 
vuonna 2020.

Yleiskuvaus tärkeimmistä rahaston 
omistuksiin vaikuttaneista 
kestävyystrendeistä
Kestävä kehitys nousi vuoden aikana esiin 
aiempaa tärkeämpänä sijoitusteemana. 
Merkittäviä tekijöitä kehityksen taustalla 
ovat olleet muun muassa jatkuvasti 
lisääntyvä tietoisuus ilmastonmuutoksen 
etenemisestä, koronaelvytyspakettien 
huomattavan osuuden suuntaaminen 
”vihreisin” panostuksiin sekä huomattavasti 
edeltäjäänsä ympäristötietoisemman Joe 
Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi. 
Rahaston salkku sisältää useita yhtiöitä, 
jotka omistavat ja käyttävät 
merituulivoimaloita, yhtiöitä, jotka 
valmistavat tuulivoimaloiden turbiineja, 
sekä yhtiöitä, jotka rakentavat 
rautatieinfrastruktuuria tai kehittävät ja 
valmistavat akkuja. Siksi uskomme 
rahaston voivan hyötyä yhteiskunnan 
muuttumisesta hiilidioksidipihimpään 
suuntaan. 

Tilannekatsaus kestävyyteen 
liittyvistä riskeistä ja 
mahdollisuuksista suurimmissa 
osakeomistuksissa

MICROSOFT CORP 4,71 %
microsoft.com/en-us/investor
Luotettavuuteen ja tietosuojaan liittyvät 
kysymykset ovat keskeisiä Microsoftin 
liiketoiminnalle. Microsoft on suoriutunut 
hyvin näillä osa-alueilla, ja yhtiön käytäntö 
on ollut alan pisimmälle kehitettyjä. 
Toisaalta näillä osa-alueilla mahdollisesti 
ilmenevät ongelmat voivat vaikuttaa 
merkittävällä tavalla yhtiön toimintaan ja 
sen erittäin laajaan asiakaskuntaan. 
Kasvojentunnistusteknologiaan liittyy 
erityisiä riskejä. Microsoft on yrityksenä 
sitoutunut vähentämään liiketoimintansa 
ympäristövaikutuksia. Lisäksi yhtiön 
pilvipalvelut, myös ohjelmistot, 
tiedontallennusratkaisut ja laskentateho, 
tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden 
parantaa oman toimintansa 
energiatehokkuutta. 

APPLE INC 4,37 %
Investor.apple.com
Applen suurimpia haasteita on 
arkaluontoisten asiakastietojen käsittely ja 
tietoturva analysointityökalujen käytön ja 
suurten tietomäärien käytön yhteydessä. 
Applen liiketoimintamalli perustuu suureksi 
osaksi käyttäjätietoihin. Tämä tarkoittaa, 
että asiakastietojen myynti kolmansille 
osapuolille on rajoitettua ilmaispalveluihin 
perustuviin liiketoimintamalleihin 
verrattuna.  Applen laitevalmistuksen 
tuotantoketjuihin liittyy työntekijöiden 
oikeuksien turvaamiseen liittyviä riskejä. 
Käytöstä poistettujen 
elektroniikkalaitteiden kierrätyksessä on 
yhä kehitettävää. Applen laitteet ja palvelut 
mahdollistavat paikasta riippumattoman 
viestinnän, työskentelemisen ja viihteen 
käytön, mikä vähentää kuljettamisen 
tarvetta. 

ALPHABET INC 3,25 %
abc.xyz/investor
Alphabetin haasteena on kilpailuoikeuteen, 
palveluvarmuuteen sekä 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
oikeuksiin liittyviä ongelmia. Lokakuussa 
2020 Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti 
yhtiötä vastaan kilpailuoikeudellisen 
syytteen, ja vastaavia juttuja on 
odotettavissa EU:ssa ja Australiassa. 
Alphabet panostaa valtavien 
datakeskustensa ympäristökuormituksen 
pienentämiseen sijoittamalla uusiutuvan 
energian tuotantoon. Alphabetin 
digitaaliset markkinointityökalut korvaavat 
fyysisiä mainontavälineitä ja vähentävät 
siten puupohjaisten paperimateriaalien 
käyttöä. 

AMAZON.COM INC 3,02 %
ir.aboutamazon.com
Amazonin vahva asema kasvavassa 
verkkokaupassa aiheuttaa 
kilpailuneutraliteettiin ja mahdollisiin 
rajoituksiin liittyviä riskejä. Tällaisista 
syytteistä yhtiötä vastaan on keskusteltu 
muun muassa EU:ssa ja Intiassa. Amazon 
on erittäin suuri työnantaja, ja yhtiön 
työehdot on koettu ristiriitaisiksi useissa 
maissa. Yhtiötä on syytetty riittämättömästä 
työolosuhteista huolehtimisesta 
koronapandemian aikana. Yrityksen valtava 
koko ja asiakaskunta edellyttävät 
asiakastietojen huolellista käsittelyä sekä 
liiketoiminnassa että pilvipalveluissa. 
Verkkokauppa vähentää asiakkaiden 
tarvetta käyttää kulkuvälineitä. Amazonin 
AWS-pilvipalvelu tehostaa asiakasyritysten 

IT-investointeja, ja jaettu kapasiteetti 
vähentää ympäristövaikutuksia. 

VISA INC 2,38 %
investor.visa.com
Visan vastuuhaasteet liittyvät asiakas- ja 
maksutietojen käsittelyyn. Maksuprosessin 
monipuolistaminen voi johtaa siihen, että 
siitä seuraava monimutkaisuuden 
lisääntyminen heijastuu asiakastietojen 
käsittelyyn. Suoraan maksamiseen liittyvien 
tietojen lisäksi Visa voi kerätä tietoja 
käyttäjähistoriasta sosiaalisesta mediasta ja 
muusta verkkopohjaisesta toiminnasta. 
Visan toteutetut yritysostot edellyttävät 
onnistunutta henkilöstöpolitiikkaa, jos 
yhtiö ei halua menettää pätevää 
työvoimaansa. Visan elektroniset 
maksuratkaisut vähentävät fyysisen rahan 
käsittelyn ja siihen liittyvän logistiikan 
tarvetta. 

FACEBOOK INC 1,95 %
investor.fb.com
Facebookin palveluille haasteita luovat 
ongelmat, jotka liittyvät kilpailuoikeuteen, 
tietoturvaan, sananvapauteen ja väärien 
tietojen levittämiseen. Myös tapa, jolla 
yritys on optimoinut verotuksensa, koetaan 
ongelmalliseksi. Yhdysvaltain 
kauppakomissio on nostanut 
kilpailuoikeudellisen syytteen yhtiötä 
vastaan. Uusia ongelmia on ilmennyt, 
vaikka Facebook on viime vuosina kertonut 
tavoitteestaan panostaa sisällön 
moderointiin palveluissaan. Facebookin 
digitaaliset markkinointityökalut korvaavat 
fyysisiä mainoksia ja siten vähentävät 
puupohjaisten paperimateriaalien käyttöä.

ARAMARK 1,85 %
aramark.gcs-web.com
Aramark on sitoutunut pienentämään 
ruoka-annostensa energiasisältöä sekä 
suolan ja tyydyttyneiden rasvojen määrää 
ateriapalveluissaan. Lisäksi kasvipohjaisten 
ateriavaihtoehtojen valikoimaa on tarkoitus 
laajentaa. Yritys on kohdannut haasteita 
henkilöstöpolitiikassaan – etenkin 
pandemian aikana, kun yrityksen 
palveluiden kysyntä on vähentynyt 
liikkumisrajoitusten seurauksena. 
Tarjontansa kautta Aramarkilla on 
mahdollisuus edistää terveellisempien ja 
ympäristöystävällisempien 
ruokailutottumusten luomista.

SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS 1,75 %
investor.spiritaero.com
Boeingin ja muiden isojen 
lentokonevalmistajien alihankkijana Spirit 

Aerosystems on joutunut toteuttamaan 
suuria henkilöstövähennyksiä pandemian 
aikana. Yritys on tärkeä osien toimittaja 
Boeing 737 MAX -lentokoneen tuotantoon, 
muttei ole millään tavalla osallinen viime 
aikoina tapahtuneissa kahdessa 
katastrofaalisessa lento-onnettomuudessa. 
Yritys on perustanut oman 
korruptiontorjuntaohjelman, mutta sen 
noudattamista ei valvo mikään 
ulkopuolinen taho. Yrityksen 
myrkkypillerirakenne voi heikentää 
pienomistajien oikeuksia mahdollisessa 
yritysostotilanteessa. Spirit Aerosystemsin 
rakentamat rakenteet voivat puolestaan 
auttaa parantamaan uusien 
lentokonetyyppien energiatehokkuutta 
vanhempiin lentokoneisiin verrattuna. 

DANAHER CORP 1,54 %
investors.danaher.com
Danaherin monet yritysostot luovat 
haasteita henkilöstöpolitiikkaan, mutta 
yrityksen vahvat prosessit ovat 
helpottaneet liiketoimintojen yhdistämistä 
toivotussa laajuudessa. Yrityksen tuotteita 
käytetään ensisijaisesti 
terveydenhoitopalveluissa, ja siksi 
tuotteiden takaisinvetojen suuri määrä on 
jokseenkin huolestuttavaa. Yritys on 
sitoutunut torjumaan lahjusten antamista 
ja vastaanottamista sekä korruptiota sekä 
oman yrityksen osalta että muiden 
jakeluketjuun kuuluvien toimijoiden osalta. 
Danaherin liiketoiminta on kasvanut 
pandemian aikana, koska sen tuotteita 
käytetään muun muassa koronatesteissä. 

MORGAN STANLEY 1,45 %
morganstanley.com/about-us-ir
Morgan Stanley myöntää melko vähän 
yrityslainoja asiakkaille, joiden 
ympäristövaikutus on merkittävä. Yritystä 
on kuitenkin epäilty obligaatio- ja 
valuuttamarkkinoiden manipuloinnista. 
Yritys on lisännyt sellaisten 
sijoituskohteiden määrää, joihin 
markkinoiden manipulointi on vaikuttanut. 
Yritys on johtava vihreiden obligaatioiden 
liikkeeseenlaskija.
Hiilijalanjälkenä mitattuna yrityksen 
päästöt olivat vertailuindeksiä pienemmät. 
Omistusosuuksien perusteella yrityksen 
hiilijalanjäljen arvioitiin (scope 1 & 2) olevan 
87 482 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, kun 
vertailuindeksi oli 159 011 tonnia.

Ålandsbanken Maailma Osake -rahasto sai Joutsenmerkin 1.10.2020.

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin kestävää kehitystä tukevat toimet 
raportointijakson aikana. 
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Kestävyys rahastokohtaisesti

Ålandsbanken Premium 30
Kuvaus

Rahasto on varovainen kansainvälinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaa lähinnä muihin rahastoihin aktiivisen sijoitusstrategian 
mukaisesti. Rahasto pyrkii lisäämään arvoa pitkällä aikavälillä allokoimalla varat aktiivisesti osake- ja korkorahastojen 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.

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.

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston omistuksissa

MSCI on kansainvälinen yhtiö,  
joka muun muassa arvioi rahastot 
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken 
Premium 30 on saanut hyvän arvosanan A. 
Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina 
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista 
painotettuna suhteessa niiden painoarvoon 
salkussa. 

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.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %

32,36 %
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Kestävyys rahastokohtaisesti

Ålandsbanken Premium 50
Kuvaus

Rahasto on tasapainotettu kansainvälinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaa lähinnä muihin rahastoihin aktiivisen sijoitusstrategian 
mukaisesti. Rahasto pyrkii lisäämään arvoa allokoimalla varat aktiivisesti osake- ja korkorahastojen 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.

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.

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston omistuksissa

MSCI on kansainvälinen yhtiö,  
joka muun muassa arvioi rahastot 
kestävyysnäkökulmasta. Ålandsbanken 
Premium 50 on saanut hyvän arvosanan A. 
Arvosana on keskiarvo sijoituskohteina 
olevien yhtiöiden kestävyysarvosanoista 
painotettuna suhteessa niiden painoarvoon 
salkussa. 

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.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %

32,36 %
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Kestävyys rahastokohtaisesti

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.

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.

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston omistuksissa

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

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.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %

32,36 %
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Kestävyys rahastokohtaisesti

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

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.

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.

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston sijoituksissa

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

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 67 % rahaston omistuksista on 
mukana vertailussa.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %

32,36 %
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Kestävyys rahastokohtaisesti

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.

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.

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston sijoituksissa

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

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 55 % rahaston omistuksista on 
mukana vertailussa.

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %

32,36 %
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Ålandsbanken Green Bond ESG

Yleiskuvaus sijoituksista, jotka on 
suljettu pois raportointikauden 
aikana
Poissuljetut: Rahasto ei sijoita yhtiöihin, 
jotka valmistavat tai jalostavat 
tupakkatuotteita, aseita, fossiilisia 
polttoaineita ja/tai uraania tai joiden 
liikevaihdosta tietyt kriteerit ylittävä osa 
perustuu mainittujen tuotteiden 
valmistukseen tai jalostukseen. Rahasto ei 
sijoita myöskään yhtiöihin, jotka käyttävät 
fossiilisia polttoaineita tai uraania 
energiantuotannossa. Rahasto on näistä 
syistä jättänyt viime raportointijaksolla 
väliin Fortum Abp:n liikkeelle laskemat 
joukkolainat (yhtiö käyttää hiiltä ja uraania 
energiantuotannossaan) ja Vattenfall Ab:n 
liikkeelle laskeman joukkolainan huolimatta 
siitä, että ulkoinen arvioija oli luokitellut 
sen vihreäksi joukkolainaksi (syynä oli myös 
tässä tapauksessa uraanin käyttö 
energiantuotannossa).
Rahasto on lisäksi sulkenut pois sijoitukset 
useihin pankkeihin ja erityisesti niihin 
pohjoismaisiin rahoitusalan toimijoihin, 
joiden on todettu tai joiden epäillään 
rikkoneen oleellisella tavalla hyvää 
hallinnointitapaa. Näissä tapauksissa on 
ollut kyse rahanpesuepäilystä ja/tai 
todetusta lakien ja sääntöjen rikkomisesta. 
Lisäksi pankkien kestävyysarvosanat (MSCI) 
ovat yleisesti alhaiset ja mielestämme 
niihin kohdistuu edelleen laskupaine. 
Poissulkemiset on tehty huolimatta siitä, 
että pankit ovat laskeneet suhteellisen 
aktiivisesti liikkeelle vihreitä joukkolainoja. 
Arviomme mukaan väärinkäytösten riskit ja 
mahdollisuudet ovat olleet liian suuret, 
jotta rahasto olisi voinut sijoittaa kyseisiin 
pankkeihin.

Yhteenveto vaikuttamiseen 
pyrkimisestä ja käydystä 
vuoropuhelusta 
liikkeeseenlaskijoiden kanssa
Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa tällä 
tavoin vieraaseen pääomaan. Rahastolla ei 
siten ole mahdollisuuksia vaikuttaa 
yhtiökokouksiin esimerkiksi äänestämällä. 
Käymme kuitenkin aktiivista vuoropuhelua 

niiden yhtiöiden kanssa, joihin rahasto on 
sijoittanut. Rahasto on käynyt seitsemän 
ensimmäisen toimintakuukauden aikana 
aktiivista vuoropuhelua kuuden 
liikkeeseenlaskijan kanssa. 
Liikkeeseenlaskijat ovat olleet 
pohjoismaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä ja 
kiinteistönkehitysyhtiöitä. Olemme 
keskittyneet vuoropuhelussa 
ymmärtämään paremmin muun muassa 
kestävän rakentamisen ja kiinteistöjen 
energiankulutuksen vähentämisen 
tavoitteet ja päämäärät sekä erityisesti 
tällaisten tavoitteiden ja päämäärien 
vaikutusten mitattavuuteen kestävän 
kehityksen näkökulmasta. Olemme lisäksi 
kehottaneet liikkeeseenlaskijaa tällaisissa 
tilanteissa harkitsemaan vihreän 
joukkolainan statuksen hakemista 
ajankohtaiselle ja/tai tuleville 
joukkolainoille.

Yleiskuvaus tärkeimmistä rahaston 
omistuksiin vaikuttaneista 
kestävyystrendeistä
Rahasto on priorisoinut 
sijoitustoiminnassaan 
joukkolainarakenteet, jotka on määritetty 
noudattamalla vihreiden joukkolainojen, 
sosiaalisten joukkolainojen ja kestävän 
kehityksen (GBP/SBP) periaatteita, sekä 
joukkolainat, jotka on laskettu liikkeelle 
noudattamalla YK:n kestävän kehityksen 
viitekehystä. Rahasto edellyttää lisäksi, että 
ne ovat käyneet läpi ulkoisen arvioinnin. 
Mielestämme ulkoinen, tunnustettu 
toimija, joka on akkreditoitu (jos tällainen 
järjestelmä on otettu käyttöön), tuo 
lisäarvoa ja parantaa uskottavuutta ja 
merkitystä osana yhtenäistä 
luokitusjärjestelmää, kun sijoittajat 
yrittävät arvioida sijoitusten vaikutukset 
kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen 
näkökulmasta. Rahasto haluaa osallistua 
aktiivisesti tähän kehitykseen ja vaikuttaa 
käyttöön otettaviin määritelmiin ja 
luokitukseen. Rahasto on priorisoinut 
sijoitustoiminnassaan yhtiöt, joilla on selvät 
ja mitattavat ESG-strategia ja ESG-
tavoitteet. Kiinnitämme lisäksi huomiota 

siihen, että kohdeyritysten tavoitteet ovat 
tarkoituksenmukaisia kestävän kehityksen 
näkökulmasta eikä kyse ole esimerkiksi 
viherpesusta, jonka seurauksena toteutetut 
muutokset ja vaikutukset ovat lyhytaikaisia 
ja merkityksettömiä.

Ålandsbanken Green Bond ESG -rahastolle myönnettiin Joutsenmerkki 2.9.2019.

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin kestävää kehitystä tukevat toimet raportointijakson 
aikana
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Kestävyys rahastokohtaisesti

Ålandsbanken Green Bond ESG
Kuvaus

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.

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.

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

 Fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu, hiili)

 Uraani

Rahaston kestävyysarvosana

Kestävyysarvosanan jakautuminen rahaston sijoituksissa

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

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.

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.

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. 

CCC B BB BBB A AA AAA

JÄLJESSÄ KESKIMÄÄRÄINEN EDELLÄ

0,46 %

33,14 %18,18 %

6,08 %0,52 %

9,26 %

32,36 %
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Ålandsbanken Erikoissijoitusrahastot

Kestävyys rahastokohtaisesti

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

Kuva: Kjell Söderlund
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Rahastokohtainen hiili-intensiteetti

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

2019 2020

Pohjoismaat Osake 100 % 68 104

Eurooppa Osake 100 % 84 87

Maailma Osake 100 % 175 76

Pohjoismaat Pienyhtiöt 47 % –

Premium 30 74 % 118 104

Premium 50 80 % 128 126

Euro Bond 72 % 190 177

Lyhyt Yrityskorko 67 % 138 136

Euro High Yield 55 % 110 –

Green Bond ESG 71 % 99 119

MSCI Europe 98 % 148 143

MSCI World 99 % 169 155

VINX 100 % 140 112
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Toimintasuunnitelma 2021 Kestävät sijoitukset

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 
neljään asetetuista 17 tavoitteesta. Nämä neljä tavoitetta ovat 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.

Vastuullinen sijoittaminen

Tavoitteet:

Ålandsbankenin Tuulivoimarahaston 
kautta olemme mukana edistämässä 
tuulivoiman ja uusiutuvan energian 
tarjonnan lisääntymistä. 

Toimet:

 - Olemalla mukana rahoittamassa 
uusia tuulivoimapuistoja olemme 
mukana luomassa lisää uusiutuvan 
energian tarjontaa.

Tavoitteet:

Läpinäkyvyyden ja osallisuuden 
lisääminen raportoimalla laajemmin 
sijoitusten kestävyystiedoista.

Toimet:

 - kestävyystietojen sisällyttäminen 
raportointijaksoon

 - entistä vahvempi vaikuttaminen 
yhtiöihin (sitoutuminen) 
äänestämällä yhtiökokouksissa sekä 
osallistumalla vaalivaliokuntatyöhön

 - kestävyyskysymykset ovat 
luonnollinen osa yhtiöiden kanssa 
käytävää vuoropuhelua

 - vuosittainen sisäinen koulutus 
(myös verkkokurssit)

 - Noudatamme 
viranomaisvaatimuksia ja 
mukautamme 
sijoitusprosessejamme niiden 
mukaan. EU:n kestävää rahoitusta 
koskevan asetuksen (Disclosure- ja 
taksonomia-asetukset) myötä 
lisääntyvät raportointivaatimukset 
kestävyyteen liittyvistä riskeistä ja 
kestävän kehityksen kielteisistä 
vaikutuksista.

Tavoitteet:

Ålandsbankenin Asuntorahasto- ja 
Tonttirahasto-kiinteistörahastojen kautta 
voimme vaikuttaa niihin alueisiin, joilla 
asunnot ja tontit sijaitsevat, ja vähentää 
eriytymistä yhteiskunnassa. Rahastoilla on 
osoitettu olevan lukujen valossa myös 
työllistävä vaikutus, ja ne ovat luoneet 
enemmän työpaikkoja kuin ilman näiden 
rahastojen työllistävää vaikutusta olisi 
ollut mahdollista.

Toimet:

 - sellaisten asuntohankkeiden 
käynnistäminen, jotka tukevat 
työpaikkojen luomista.

Tavoitteet:

Ilmastotoimien yhdistäminen entistä 
suuremmassa määrin sijoitusstrategiaan 
ja jalanjäljen pienentäminen.

Toimet:

 - polttohiiltä valmistavien yhtiöiden 
sulkeminen pois

 - mitataan kaikkien osake-, korko- ja 
yhdistelmärahastojen hiilidioksidi-
intensiteetti sekä seurataan 
päästötietojen kehitystä.

 - Fossiilivapaita sijoitusvaihtoehtoja 
on olemassa Joutsenmerkittyjen 
Ålandsbanken Green Bond ESG- ja 
Ålandsbanken Global Aktie 
-rahastojen kautta. Selvitetään, 
voidaanko lisää rahastoja 
Joutsenmerkitä tai muuttaa 
”vihreiksi” muilla keinoilla.

 - Vaikutetaan Climate Action 100+ 
-aloitteen kautta maailman 100:aan 
eniten päästöjä aiheuttavaan 
yhtiöön, jotta ne vähentäisivät 
päästöjään

Lähde: UNDP
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Kuljemme omaa tietämme

Asiakaspalvelu, puh. 020 429 2910. kundservice@alandsbanken.ax

*) Puhelun hinta 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti (ALV 24 %). Puhelut äänitetään.
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