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Yrityksillä on arvonsa – varovainen ja harkitseva 
sijoittaminen

ÅLANDSBANKEN ABP 
Ålandsbanken on vuonna 1919 perustettu, menestyvä liikepankki. 
Listauduimme Helsingin Pörssiin jo vuonna 1942 ja olemme tämän 
jälkeen kehittyneet moderniksi sijoituspankiksi. Pankilla on tällä 
hetkellä konttoreita Helsingissä, Turussa, Paraisilla, Tampereella, 
Vaasassa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Lisäksi meillä on todistetusti 
käyttäjäystävällinen Internetkonttori.

Menestyksemme tärkein mittapuu on asiakastyytyväisyys. Kun 
olemme ylittäneet asiakkaidemme odotukset, heistä on tullut suur-
lähettiläitämme, mikä vuorostaan on tuonut luoksemme yhä uusia 
ihmisiä, joilla on korkeat odotukset henkilökohtaisesta palvelusta. 

Tervetuloa Ålandsbankenin sijoitusasiakkaaksi! Hyödyt osaamises-
tamme ja autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi!

ÅLANDSBANKEN RAHASTOYHTIÖ OY
Ålandsbanken Rahastoyhtiö on Ålandsbankenin kokonaan omistama 
tytäryhtiö. 

Hallinnoimamme sijoitusrahastot ovat kilpailukykyisiä ja sijoitusstra-
tegioiltaan Ålandsbankenin asiakkaiden sijoitustarpeiden mukaisia. 
Rahastojen sijoitustoimintaa hoitavat kunkin alueen pätevimmät 
asiantuntijat. Rahastojen sijoituksista vastaavat salkunhoitajat 
tekevät lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia harkitusti, perus-
teelliseen osaamiseen, kokemukseen ja systemaattisiin markkina-
analyyseihin perustuen. 

Toiminnassamme pyrimme tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa. 
Pyrimme aina tarjo amaan korkealuokkaista, laadukasta ja henkilö-
kohtaista palvelua. Olemme päässeet tavoitteeseemme silloin kun 
voimme todeta, että asiakkaamme ovat saavuttaneet omat tavoit-
teensa. 

Ålandsbanken Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot
Kaikki Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusra-
hastot ovat Suomessa rekisteröityjä ja noudat tavat sijoitusrahasto- 
lakia. Rahastojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Yhtiö hallinnoi seuraavia sijoitusrahastoja:

ÅLANDSBANKEN CASH MANAGER 
Euromääräinen lyhyen koron rahasto.

ÅLANDSBANKEN DYNAAMINEN KORKO 
Dynaaminen koron rahasto.

ÅLANDSBANKEN EURO BOND 
Euromääräinen keskipitkän koron rahasto.

ÅLANDSBANKEN EURO HIGH YIELD
Euromääräinen High Yield -korkorahasto.

ÅLANDSBANKEN LYHYT KORKO SEK 
Ruotsin kruunumääräinen lyhyen koron rahasto.

ÅLANDSBANKEN OBLIGAATIO RUOTSI 
Ruotsin kruunumäärinen obligaatiorahasto.

ÅLANDSBANKEN PREMIUM 30
Varovainen varainhoitorahasto.

ÅLANDSBANKEN PREMIUM 50
Tasapainoinen varainhoitorahasto.

ÅLANDSBANKEN PREMIUM 70
Aktiivinen eurooppalainen varainhoitorahasto.

ÅLANDSBANKEN PREMIUM 100
Tuottosuuntainen globaalinen rahasto

ÅLANDSBANKEN ALLOKAATIOSALKKU VAROVAINEN
Varovainen varainhoitorahasto suursijoittajille.

ÅLANDSBANKEN ALLOKAATIOSALKKU RISKIPITOINEN
Riskipitoinen varainhoitorahasto suursijoittajille.

ÅLANDSBANKEN EUROPE VALUE
Eurooppalainen osakerahasto.

ÅLANDSBANKEN EMERGING MARKETS
Rahastojen rahasto, kehittyvien markkinoiden osakerahasto.

ÅLANDSBANKEN KIINA OSAKE
Kiinaan sijoittava osakerahasto.

ÅLANDSBANKEN POHJOISMAAT OSAKE 
Osakerahasto, Pohjoismaat.

ÅLANDSBANKEN RUOTSI OSAKE
Osakerahasto, Ruotsi.

Erikoissijoitusrahastot
Kaikki Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat erikoissijoitus-
rahastot ovat Suomessa rekisteröityjä ja noudat tavat sijoitusrahasto- 
lakia. Rahastojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO 
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 
Rahasto, joka sijoittaa vuokra-asuntoihin Suomessa.

ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO 
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 
Rahasto joka sijoittaa vuokratontteihin.
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Rahastojen varainhoito 
Ålandsbanken Rahastoyhtiö toimii kaikkien yhtiön hallinnoimien 
sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen salkunhoitajana.

Sijoitusrahastojen etuja 
Rahastot tarjoavat helpon, verotehokkaan ja kustannustehokkaan 
tavan sijoittaa niihin arvopapereihin ja niille markkinoille, jotka 
ovat kunkin sijoittajan mieleen. Rahastot tarjoavat tehokkaamman 
salkunhoidon ja paremman riskien hajauttamisen kuin mitä yksit-
täinen sijoittaja voi yleensä saavuttaa omassa sijoitussalkussaan. 
Anna ammattimaisen salkunhoitajan huolehtia sijoituksestasi. Onko 
sinulla itselläsi todellakin aikaa seurata eri osakkeiden, korkoinstru-
menttien ja markkinoiden kehitystä?

Rahastosijoittaminen merkitsee sijoittajalle useita etuja, joita ovat 
muun muassa: 

AKTIIVINEN VARAINHOITO JA TEHOKAS RISKIEN 
HAJAUTTAMINEN
Rahastot pyrkivät tarjoamaan paremman tuoton tehokkaan salkun-
hoidon tuloksena ja samalla alhaisemman riskin, sillä rahaston sijoi-
tukset hajautetaan useampiin eri arvopapereihin sekä useammille 
eri toimialoille ja alueille kuin mihin yksityissijoittaja yleensä pystyy 
omassa sijoitussalkussaan.

VEROTUKSELLISET EDUT
Rahastot eivät maksa veroa luovutusvoitoistaan tai korkotuloistaan. 
Rahastojen sekä kotimaisista että ulkomaisista osakkeista saamien 
osinkotuottojen verotus on edullisempaa kuin yksityishenkilöiden. 

Rahastot voivat luoda tuottoa sille pääomalle, jonka yksityissijoittaja 
maksaa verona.

MUKAVUUS
Rahastosäästäminen on suoriin sijoituksiin verrattuna yksinker-
tainen ja kustannustehokas tapa sijoittaa, erityisesti Suomen ulko-
puolelle.

Hyvä likviditeetti – rahastoja voi merkitä ja lunastaa joka pankkipäi-
vänä ja varat lunastuksesta ovat yleensä tilillä käytettävissä lunas-
tuksen jälkeisenä pankkipäivänä.

Alhainen minimimerkintäsumma – sijoitus ei ole riippuvainen pörs-
sieristä tai arvopaperin nimellisarvosta. 

Yksinkertaisuus – anna salkunhoitajan tehdä työt puolestasi!

Rahastojen arvonkehitystä on helppo seurata, rahastoilla on kattava 
säännöllinen raportointi.

JOUSTAVUUS
Tee sijoitus kertasijoituksena tai säästä säännöllisesti.

Suorat rahastosijoitukset ovat kustannustehokas vaihtoehto yksilölli-
seen eläkesäästämiseen verrattuna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin.

Jokaiselle löytyy sopiva rahasto – on myös mahdollista luoda omien 
tarpeiden mukainen rahastosalkku sijoittamalla eri rahastoihin.

TURVALLISUUS
Suomessa rekisteröidyt rahastot ovat valvottu ja turvallinen sijoitus-
muoto.

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus 
Merkintä- tai lunastustoimeksiannon voi antaa Ålandsbankenin 
konttoriin, Internetkonttorissa sekä puhelimitse tai faksilla. Rahasto-
osuuksien merkintä tapahtuu maksamalla merkintäsumma rahaston 
pankkitilille. Merkintäsumma katsotaan vastaanotetuksi sinä pankki-
päivänä, jolloin merkintäsumma on kirjattu rahaston pankkitili-
otteelle. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan seuraavana pank-
kipäivänä merkintäpäivältä laskettuun rahaston rahasto-osuuden 
arvoon. Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahastossa 
merkintäpäivä on kunkin vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä. 
Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastossa merkintäpäivä 
on kunkin vuosikolmanneksen viimeisen kuukauden (eli huhti-, elo- 
ja joulukuun) viimeinen pankkipäivä.

Ennen klo 14 saapunut lunastustoimeksianto lunastetaan saman 
pankkipäivän arvoon; klo 14 jälkeen saapunut toimeksianto lunas-
tetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. Rahastoyhtiö voi jättää 
merkintä- tai lunastustoimeksiannon toteuttamatta, mikäli asiakasta ei 
voida tunnistaa sijoitusrahastolaissa määrätyllä tavalla. Ålandsbanken 
Asuntorahasto Erikoissijoitusrahastossa lunastuspäivä on kunkin 
vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä. Ålandsbanken Asuntora-
hasto Erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksia lunastaessa, lunastus-
toimeksianto on jätettävä rahastoyhtiölle viimeistään kaksi kalenteri-
kuukautta ennen aiottua lunastuspäivää. Ålandsbanken Tonttirahasto 
Erikoissijoitusrahastossa lunastuspäivä on kunkin vuosikolman-
neksen viimeisen kuukauden (eli huhti-, elo- ja joulukuun) viimeinen 
pankkipäivä. . Ålandsbanken Asuntorahasto erikoissijoitusrahaston 
rahasto-osuuksia lunastaessa, lunastustoimeksianto on jätettävä 
rahastoyhtiölle viimeistään kuusi kalenterikuukautta ennen aiottua 
lunastuspäivää

Merkinnästä ja lunastuksesta lähetetään sijoittajalle vahvistus 
postitse. Tarkemmat tiedot merkintä- ja lunastusmenettelystä ilme-
nevät rahastojen yhteisten sääntöjen 5 §:stä sekä Ålandsbanken 
Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston ja Ålandsbanken Tonttirahasto 
Erikoissijoitusrahaston sääntöjen 6 §:stä.

Rahasto-osuuksien myynti ja markkinointi 
Ålandsbanken Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja myy ja 
markkinoi Ålandsbanken sekä tietyt ulkopuoliset välittäjät. 

Rahasto-osuudet
Sijoi tusrahaston varat ovat siihen sijoittaneiden henkilöiden, yhtei-
söjen tai säätiöiden omaisu utta. Rahaston varojen omistus tapahtuu 
rahasto-osuuksien kautta.

Sijoitusrahastojen osuudet jaetaan kasvuosuuksiin ja tuotto-osuuksiin. 
Tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto. Yksityishenki-
löille suosittelemme kasvuosuuksia.

Rahastojen sekä rahasto-osuuksien nimellisvaluutta voi olla euro tai 
Ruotsin kruunu. Suomen markkinoilla rahasto-osuuksia tarjotaan 
normaalisti euromääräisinä, ja Ruotsin markkinoilla Ruotsin kruu-
numääräiisnä. Mikäli rahasto-osuuden nimellisvaluutta on eri kuin 
kyseisen rahaston nimellisvaluutta, rahasto-osuus voi, rahastosta 
riippuen, olla kokonaan tai osittain suojattu valuuttakurssin kehi-
tyksen vaikutuksista, tai ilman suojaa valuttakurssien vaikutuksesta. 
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Tarkempia tietoja rahasto-osuuksien valuutasta ja mahdollisesti 
sovellettavasta suojauksesta valuuttakurssien kehityksen vaikutuk-
sista ilmenevät kunkin rahaston Avaintietoesitteestä.

RAHASTO-OSUUDEN TUOTON PÄÄOMITTAMINEN TAI 
JAKAMINEN 
Rahasto-osuuden arvo lasketaan rahaston kaikkien varojen arvon 
perusteella. Mahdolli sesta arvonnoususta syntyvä voitto realisoituu 
osuudenomistajille seuraavalla tavalla: 

Kasvuosuudet 
Kasvuosuuksien osalta rahastojen sijoitusten koko arvonnousu 
pääomitetaan. Arvon nousu kasvattaa rahasto-osuuden arvoa ja 
realisoituu kokonaisuudessaan rahasto-osuuksien lunastuksen 
yhteydessä syntyvänä luovutusvoittona. Kasvuosuuksien osalta 
tuotto -osuuksille jaettua tuottoa vastaava rahamäärä pääomite-
taan. Kasvuosuuksien arvo ei muutu tuotto-osuuksista jaetun tuoton 
seurauksena. Ruotsin kruunumääräisiä rahasto-osuuksia tarjotaan 
ainoastaan kasvu-osuuksina.

Tuotto-osuudet 
Tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto. Rahastojen 
tavoitteena on maksaa mahdollisimman tasainen tuotto. Arvonnousu,  
joka ylittää tuotto-osuuksille jaetun tuoton, pääomitetaan rahasto-
osuuden arvonnousuna ja realisoituu osuudenomistajalle rahasto-
osuuksien lunastuksen yhteydessä syntyvänä luovu tusvoittona.

TUOTON JAKAMINEN 
Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuoton jakamisesta 
ja maksamisesta tuotto-osuuksien omistajille. Tuotonjakoon on 
oikeutettu rahasto-osuudenomistaja, joka omistaa tuotto-osuuksia 
rahastoyhtiön yhtiökokouspäivänä. Tuotonjako perustuu tuotto-
osuuden arvoon edellisen vuoden viimeisenä pankkipäivänä. Maksu 
suoritetaan tuotto-osuuksien omistajan rahastoyhtiölle ilmoitta-
malle tilille. Mikäli osuudenomistaja ei ole ilmoittanut pankkitiliä, 
tuotto-osuus on nostettavissa rahastoyhtiöstä. 

Jollei tuotto-osuutta ole nostettu viiden vuoden kuluessa tuoton-
jakopäivästä lukien, tuotto -osuus siirretään takaisin rahaston 
varoihin. Tarkemmat tiedot rahastojen tuotto-osuuksille maksetta-
vasta tuotosta ilmenevät kunkin rahaston sääntöjen 20 §:stä. 

RAHASTO-OSUUKSIEN SÄILYTYS 
Rahasto-osuudet säilytetään maksutta säilytystilillä Ålandsbanke-
nissa tai Ålandsbanken Rahastoyhtiössä. Osuuksista voidaan antaa 
kirjallinen osuustodistus 20 euron maksua vastaan. 

Rahasto-osuuden arvon laskeminen ja  
julkaiseminen 
Rahasto-osuuksien arvo lasketaan ja julkaistaan jokaiselta pankki-
päivältä. Osuuden arvo edelliseltä pankkipäivältä julkaistaan siten, 
että rahastoyhtiö ilmoittaa arvon (jokaisena pankkipäivänä ennen 
klo 18.00) Suomen Sijoitustutkimus Oy:n ylläpitämälle rahastojen 
kurssilistalle. Suomen Sijoitustutkimus Oy välittää tiedot osuuden 
arvosta edelleen tiedotusväli neille. Ålandsbanken Asuntorahasto 
Erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksien arvostuspäivä on kunkin 
vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä ja Ålandsbanken Tonttira-
hasto Erikjoissijoitusrahaston arvostuspäivä on kunkin vuosikolman-
neksen viimeinen pankkitäivä. Näiden rahastojen ja rahasto-osuuk-
sien arvo julkaistaan 15 pankkipäivän kuluessa arvostuspäivästä.

RAHASTO-OSUUDEN ARVONLASKENTAVIRHEET
Rahastoyhtiö käsittelee rahasto-osuuden arvon laskennassa
mahdollisesti sattuneet virheet Finanssivalvonnan julkistaman 
Määräykset ja ohjeet 3/2011 mukaisesti. Rahastoyhtiö ylläpitää 
todetuista virheistä luetteloa, jonka osuudenomistaja voi pyynnöstä 
saada rahastoyhtiöltä. 

Rahastojen arvonlaskennan virheet jaetaan olennaisiin ja ei-olen-
naisiin virheisiin. Rahastoyhtiö korvaa rahasto-osuudenomistajille 
olennaisen arvonlaskentavirheen seurauksena syntyneen taloudel-
lisen vahingon, mikäli vahinko ylittää viisi (5) euroa. Ei-olennaisten 
virheiden kyseessä ollen rahasto-osuudenomistajille ei makseta 
korvausta.

Rahastoyhtiö soveltaa rahaston arvonlaskentavirheisiin seuraavaa 
olennaisen arvonlaskentavirheen rajaa, kyseiselle sijoitusrahas-
tolle (tai erikoissijoitusrahastolle) lasketusta ja viimeksi julkaistusta 
vuotuisesta volatiliteettitunnusluvusta riippuen:

Volatiliteetti >10 %:   ≥ 0,5 %rahasto-osuuden arvosta
Volatiliteetti ≥5 % <10 %:  ≥ 0,3 % rahasto-osuuden arvosta
Volatiliteetti >2 % <5 %:  ≥ 0,2 % rahasto-osuuden arvosta
Volatiliteetti ≤ 2 %: ≥  0,1 % rahasto-osuuden arvosta

Volatiliteettitunnusluvun laskennassa huomioidaan, mitä volati-
liteettitunnusluvun laskennasta on ohjeistettu ESMA:n ohjeessa 
sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavan synteettisen riski-tuot-
tokuvaajan  laskentamenetelmistä (CESR ś guidelines on the metho-
dology for the calculation of the Synthetic Risk and Reward Indicator 
in the Key Investor Information Document; CESR/10-673).

Vastaperustetut rahastot, joille vuotuista volatiliteettitunnuslukua 
ei voida vielä laskea, luokitellaan kuuluvaksi siihen volatiliteettiluok-
kaan, johon kyseinen rahasto kuuluisi rahastolle lasketun (tai simu-
loidun) synteettisen riski-tuottokuvaajan (SRRI) perusteella.

Tietoja rahastoista 
Rahastoesite, rahastojen avaintietoesitteet, vuosikertomus, puoli-
vuotiskatsaus ja rahastojen kehityksestä kertovat kuukausitiedotteet 
ovat maksutta saatavissa Ålandsbankenin konttoreista, internetistä 
sekä Ålandsbanken Rahastoyhtiöstä. Vuosikertomus laaditaan joulu-
kuun 31. päivän mukaisen tilanteen perusteella, puolivuotiskatsaus 
kesäkuun 30. päivän tilanteen perusteella. Kuukausitiedotteissa 
esitetään tilanne aina kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän 
mukaan. 

Rahastoyhtiön omistajaohjaus 
Ålandsbanken Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut, että seuraavia 
periaatteita noudatetaan rahastoyhtiön omistajaohjauksessa. Omis-
tajaohjaus perustuu Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahasto-
johtokunnan laatimaan suositukseen (Omistajaohjaussuositus), jota 
se suosittaa jäsentensä noudattavan. 

Omistajaohjaus
Omistajaohjauksella tarkoitetaan rahastoyhtiön hallinnoimien sijoi-
tusrahastojen omistamien arvopapereiden tuottaman äänioikeuden 
ja mahdollisten muiden oikeuksien käyttämistä. Arvopapereilla 
tarkoitetaan tässä tapauksessa osakeyhtiöiden osakkeita. Osake-
yhtiöissä omistajaohjaus tarkoittaa sitä, että rahastoyhtiö käyttää 
oikeutta päättää yhtiökokouksessa käsiteltävistä osakeyhtiön 
asioista. Sijoitusrahastojen edustajana rahastoyhtiö voi myös erityis-
tilanteissa osallistua päätöksentekoon, joka liittyy rahastojen omis-
tamiin, osakeyhtiöiden tai muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin 
joukkovelkakirjalainoihin (yrityslainoihin).
 
Sen sijaan, että kussakin tapauksessa erikseen päätettäisiin osallis-
tumisesta yhtiökokoukseen ja vahvistettaisiin periaatteet rahasto-
yhtiön päätöksenteosta kyseisessä yhtiökokouksessa, rahastoyhtiön 
hallitus on sijoitusrahastolain 48/1999 mukaisesti päättänyt, että 
seuraavia tavoitteita ja periaatteita sovelletaan rahastoyhtiön omis-
tajaohjauksessa.
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Tavoitteet 
Rahastoyhtiön tavoitteena on parhaalla mahdollisella tavalla edistää 
rahasto-osuudenomistajien yhteisiä etuja edustamalla osuudenomis-
tajien yhtiön hallitsemiin rahastoihin sijoittamaa pääomaa ja näin 
valvoa rahasto-osuudenomistajien omistajaetuja. Tämä on ajankoh-
taista etenkin niiden arvopaperiomistusten kohdalla, joissa rahas-
toyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus on suuruu-
deltaan sellainen, että rahastoyhtiöllä on tosiasiallinen mahdollisuus 
harjoittaa aktiivista omistajaohjausta sekä tapauksissa, joissa pääte-
tään omistajien etujen kannalta merkittävistä asioista.Rahastojen 
luonteeseen kuuluu, että arvopapereiden omistus vaihtelee ajan 
mittaan, koska rahastojen tavoitteena on kulloinkin omistaa arvopa-
pereita, joiden odotetaan tarjoavan rahasto-osuudenomistajille opti-
maalisen riskikorjatun tuottopotentiaalin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
rahastot eivät välttämättä pitkään omista yhden ja saman yhtiön 
osakkeita. Rahastoyhtiön tavoitteena on ensisijaisesti huomioida 
osuudenomistajien omistajaedut, jolloin voi olla tarpeen sovittaa 
yhteen osuudenomistajien etuja ja yhtiön pitkän tähtäimen intres-
sejä. Tällöin rahastot pyrkivät toimimaan vastuullisella tavalla, jolla 
varmistetaan, että rahasto-osuudenomistajien omistajaedut huomi-
oidaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Periaatteet 
FK:n suositukseen perustuen rahastoyhtiö noudattaa omistaja-
ohjauksessaan seuraavia periaatteita:

1. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja äänivallan käyttäminen

Päätös osallistumisesta yhtiökokoukseen tehdään 
• perustuen rahastojen omistusosuuteen kyseisessä yhtiössä,
• yhtiökokouskutsun sisällön perusteella, ja
• arvioimalla rahastoyhtiön mahdollisuus vaikuttaa yhtiökokouk- 
 sessa tehtäviin päätöksiin.

Päätös äänioikeuden käyttämisestä tehdään 
• yhtiökokouskutsun sisällön perusteella, ja
• arvioimalla rahastoyhtiön mahdollisuus vaikuttaa yhtiökokouk- 
 sessa tehtäviin päätöksiin.

Rahastoyhtiö käyttää äänivaltaansa yhtiökokouksessa, jos äänivallan 
käyttämisellä voidaan perustellusta syystä olettaa aikaansaatavan 
pitkällä tähtäimellä rahastojen sijoitusten kannalta myönteinen 
lopputulos.

2. Yhtiökokouskutsun sisältö

Päätös siitä, milloin yhtiökokouksessa käsiteltävän asian katsotaan 
olevan merkittävä osuudenomistajien etujen kannalta, tehdään 
yhtiökokouskutsun sisällön perusteella. Rahastoyhtiö katsoo, että 
toimivan omistajaohjauksen perusvaatimuksena on, että kaikki 
omistajat saavat etukäteen riittävästi informaatiota päätettävistä 
asioista. Yhtiökokouskutsun pitää sisältää riittävästi informaatiota, 
jotta rahastoyhtiö voi päättää, onko perusteltua osallistua yhtiö-
kokoukseen. Kutsu on toimitettava hyvissä ajoin ennen yhtiöko-
kousta ja siinä on oltava tiedot kaikista niistä asioista, jotka on 
tarkoitus käsitellä yhtiökokouksessa. Jos yhtiökokouksessa esitetään 
päätösehdotus, jota ei voida pitää tavanomaisena, päätösehdo-
tuksen tulee rahastoyhtiön mielestä olla yksityiskohtaisesti perus-
teltu.

3. Informaatio johdon ja hallituksen palkoista ja palkkioista sekä 
kannustin-/palkitsemisjärjestelyistä 

Kun yhtiökokous päättää yhtiön johdon ja hallituksen palkoista ja 
palkkioista sekä kannustin- ja palkitsemisjärjestelyistä, järjestelyjen 
ehdot tulee liittää yhtiökokouskutsuun. Rahastoyhtiö katsoo, että 
osakkeenomistajille on annettava tiedot sekä voimassa olevien että 
ehdotettujen palkitsemisjärjestelyjen sisällöstä sekä niiden yhteis-
vaikutuksista osakkeenomistajien asemaan.

4. Tiedot pääomarakenteen muutoksista, kuten liikkeeseenlaskut ja 
päätökset hankkia omia osakkeita 

Yhtiön pääomarakenteeseen vaikuttavien päätösten osalta rahasto-
yhtiö katsoo, että yhtiökokouksen ei tulisi antaa yhtiön hallitukselle 
tai johdolle liiallisia valtuuksia päättää pääomarakenteen muutok-
sista.

5. Hallituksen kokoonpano

Rahastoyhtiö pitää suositeltavana, että osakeyhtiön hallituksen 
kokoonpanon tulee olla sellainen, että hallituksen jäsenet edustavat 
ammatillista tietämystä ja kokemusta sekä että heillä on toisiaan 
täydentävää asiantuntemusta ja ominaisuuksia. Hallituksen jäsenellä 
ei tavallisesti tule olla liian monta muuta hallitustehtävää muissa 
yhtiöissä, jotta hänellä on mahdollisuus paneutua kyseisen yhtiön 
hallitustyöskentelyyn. Hallituksen jäsenet edustavat ensisijaisesti 
yhtiön osakkeenomistajia. Hallituksen jäseniksi ei tule valita henki-
löitä, jotka asemansa vuoksi tai muutoin saattavat joutua eturistirii-
tatilanteeseen yhtiön toiminnan kanssa.

6. Informaatio nimitysprosessista

Rahastoyhtiö katsoo, että yhtiön ylimmän johdon nimitys- ja erot-
tamisperiaatteiden on oltava julkisia ja että niitä on noudatettava 
myös käytännössä. Suurimmissa julkisesti noteeratuissa osakeyh-
tiöissä yhtiön hallituksen asettaman nimitys- ja palkitsemisvalio-
kunnan tulisi yleensä hoitaa henkilövalinnat osakeyhtiön ylimpään 
johtoon. Yleisesti ottaen rahastoyhtiö pitää suositeltavana, että 
yhtiöt toimittavat osakkeenomistajilleen ennen yhtiökokousta ehdo-
tukset hallituksen uusiksi jäseniksi, jotka on tarkoitus valita yhtiöko-
kouksessa.

7. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Rahastoyhtiö odottaa, että Suomessa julkisesti noteeratut pörs-
siyhtiöt noudattavat Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa 
”Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia”.

8. Kestävän kehityksen näkökohdat

Osana vastuullisen sijoittamisen työtapaansa ja sitoutumistaan 
soveltaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita rahastoyhtiö 
katsoo, että yhtiöiden on hallinto- ja ohjausjärjestelmissään otettava 
mahdollisimman suuressa määrin huomioon kestävän kehityksen ja 
vastuullisen toiminnan periaatteet, esimerkiksi tasa-arvoon, ympä-
ristönäkökohtiin ja yhtiön yhteiskuntasuhteisiin liittyvissä kysymyk-
sissä.  Rahastoyhtiö pitää tärkeänä, että yhtiöt tiedottavat kestävän 
kehityksen toiminnastaan osana omistajille annettavaa informaa-
tiota.

Rahastoyhtiön omistajaohjauksen käytäntö 
Rahastoyhtiön hallitus on valtuuttanut rahastoyhtiön toimitusjoh-
tajan toimimaan näiden omistajaohjauksen periaatteiden mukaisella 
tavalla. Toimitusjohtaja raportoi toteutetuista toimista hallitukselle.

Nämä rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteet julkistetaan 
rahastoesitteessä, joka on saatavilla internetissä, www.alands-
banken.fi. Rahastoyhtiö antaa selvityksen äänioikeuden käyttä-
misestä yksittäisissä tapauksissa sijoitusrahaston puolivuotiskat-
sauksessa ja vuosikertomuksessa. Rahastoyhtiö voi myös erikseen 
ilmoittaa rahasto-osuudenomistajille omistajaoikeuksien käytöstä 
tapauskohtaisesti merkittävissä tapauksissa.

Markkinapaikat 
Sijoitusrahastojen arvopaperikauppa tapahtuu rahastojen sääntöjen 
18 §:ssä mainittujen alueiden markkinapaikoilla. Rahastoyhtiö yllä-
pitää rahaston kulloinkin käyttämistä mark kinapaikoista luetteloa, 
jonka osuudenomistaja voi pyynnöstä saada rahastoyhtiöltä.



Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 

8

Rahastohinnasto

Palkkiot 
MERKINTÄ- JA LUNASTUSPALKKIO 
Rahastoyhtiö veloittaa rahasto-osuuksien merkinnän yhteydessä 
merkintämäärästä laske tun palkkion. Merkintäpalkkio vähennetään 
asiakkaan rahaston tilille maksamasta merkin täsummasta ja loppuosalla 
merkitään rahasto-osuuksia. 

Rahastoyhtiö veloittaa rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä 
lunastettavasta pääomasta palkkion. Asiakkaan lunastaessa rahasto-
osuuksia lunastuspalkkio vähennetään lunastuksen pääomasta ja 
loppuosa maksetaan rahasto-osuudenomistajan ilmoittamalle tilille. 
Rahasto-osuuksia voi myös lunastaa tietyllä rahamäärällä, jolloin osuu-
denomistajan pyytämä lunastussumma suoritetaan hänen tililleen ja 

lunastuspalkkion kattamiseksi lunas tetaan sen lisäksi veloitettavaa 
lunastuspalkkiota vastaava määrä rahasto-osuuksia.

HALLINNOINTI- JA SÄILYTYSPALKKIO 
Rahastot suorittavat vuotuisen hallinnointipalkkion rahastoyhtiölle ja 
vuotuisen säilytyspalkkion säilytysyhteisölle rahastojen hoidosta synty-
neiden kulujen kattamiseksi. Hallinnointi- ja säilytyspalkkiot vähenne-
tään päivittäin rahasto-osuuden arvosta (vuotuinen palkkioprosentti/ 
360), eikä niitä näin ollen veloiteta erikseen osuudenomistajilta.
Edellä mainituista hallinnointi- ja säilytyspalkkioista on neuvoteltavissa 
alennus, mikäli rahasto-osuudenomistajan sijoitus yksittäisessä rahas-
tossa ylittää 3.000.000 euroa. 

1) Minimipalkkio 1,00 euro (lukuunottamatta rahastoja, joiden merkintäpalk-
kio on 0 %). SEK-määräisten rahasto-osuuksien merkintäpalkkio on 0 %. 
Merkintä- ja lunastuspalkkio vastaavat Ruotsissa käytettyjä termejä osto- sekä 
myyntipalkkio.

2) Hallinnointi- ja säilytyspalkkio on huomioitu rahasto-osuuden arvossa joka 
päivä.

3) Rahastoyhtiön hallitus voi rahastojen sääntöjen mukaisesti päättää tuottosi-
donnaisen hallinnointipalkkion veloittamisesta rahastolta.

RISKI- 
TASO

RAHASTO MERKINTÄ- 
PALKKIO1)

LUNASTUS- 
PALKKIO1)

HALLINNOINTI- JA 
SÄILYTYSPALKKIO2)

RAHASTOLUOKKA TUOTTOSIDONNAINEN  
HALLINNOINTIPALKKIO 3)

TUOTTOSIDONNAINEN  
HALLINNOINTIPALKKIO 
VOIMASSA

Emerging Markets 1 % 1 % 1,50 % p.a.
Rahastojen rahasto,  
osakerahasto, kehittyvät 
markkinat

20 % rahaston ylituotosta 
indeksiin verrattuna Ei

Pohjoismaat Osake 0 % 1 % 1,40 % p.a. Pohjoismainen osake-
rahasto Ei -

Ruotsi Osake 0 % 1 % 1,40 % p.a. Osakerahasto, Ruotsi Ei -

Kiina Osake 0 % 1 % 1,85 % p.a. Osakerahasto, Kiina Ei -

Europe Value 1 % 1 % 1,58 % p.a. Eurooppalainen  
osakerahasto

20 % rahaston ylituotosta 
indeksiin verrattuna Ei

Premium 100 0 % 0 % 1,90 % p.a. Globaalinen rahasto Ei Ei

Allokaatiosalkku 
riskipitoinen 0 % 0 % 1,30% p.a. Riskipitoinen varainhoito-

rahasto Ei -

Premium 70 1 % 1 % 1,70 % p.a. Aktiivinen eurooppalainen 
varainhoitorahasto

20 % rahaston ylituotosta 
indeksiin verrattuna Ei

Premium 50 1 % 1 % 1,50 % p.a. Tasapainoinen  
varainhoitorahasto

20 % rahaston ylituotosta 
indeksiin verrattuna Ei

Premium 30 1 % 1 % 1,30 % p.a. Varovainen  
varainhoitorahasto

20 % rahaston ylituotosta 
indeksiin verrattuna Ei

Euro High Yield 1 % 1 % 1,00 % p.a. High Yield -korkorahasto 10 % rahaston ylituotosta 
indeksiin verrattuna Ei

Allokaatiosalkku 
varovainen 0 % 0 % 0,90% p.a. Varovainen varainhoito-

rahasto Ei -

Dynaaminen Korko 0 % 0 % 0,75 % p.a. Dynaaminen koron 
rahasto Ei Ei

Asuntorahasto 2 %

Alle 1 vuosi: 4 %
1-3 vuotta: 3%
3-5 vuotta: 2 %
Yli 5 vuotta: 1 %

2,25 % p.a. (A-
osuudet)

Rahasto, joka sijoit-
taa vuokra-asuntoihin 
suomessa

20 % yli 5 % vuositasolla 
ylittävästä tuotosta Kyllä

Tonttirahasto 2 %

Alle 5 vuottai: 4 %
5-7 vuotta: 3%
7-10 vuotta: 2 %
Yli 10 vuotta: 1 %

1,00 % p.a. 
Rahasto joka sijoittaa vuo-
kratontteihin 

20 % yli 4,5 % vuositasolla 
ylittävästä tuotosta Kyllä

Obligaatio Ruotsi 0 % 0 % 0,40% p.a. Ruotsin kruunumäärinen 
obligaatiorahasto Ei -

Lyhyt Korko SEK 0 % 0 % 0,30% p.a. Ruotsin kruunumääräinen 
lyhyen koron rahasto Ei -

Euro Bond 0,5 % 0,5 % 0,69 % p.a. Keskipitkän  
koron rahasto

10 % rahaston ylituotosta 
indeksiin verrattuna Ei

Cash Manager 0 % 0 % 0,45 % p.a. Lyhyen koron rahasto 10 % rahaston ylituotosta 
tindeksiin verrattuna Ei
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TUOTTOSIDONNAINEN HALLINNOINTIPALKKIO
Rahastoyhtiön hallitus voi päättää tuottosidonnaisen hallinnointi-
palkkion veloittamisesta rahastolta. Palkkio voi olla enintään 10 tai 
20 prosenttia (rahastosta riippuen) siitä ylituotosta, jonka rahasto on 
tuottanut verrattuna rahaston vertailuindeksiin. Rahastoyhtiön hallitus 
vahvistaa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruuden sekä mistä 
päivämäärästä tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion veloitus aloi-
tetaan tai lopetetaan. Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio on tällä 
hetkellä voimassa ainoastaan Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoi-
tusrahastossa. Muilta rahastoilta hallitus on toistaiseksi päättänyt olla 
veloittamatta tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota. Näin ollen tuotto-
sidonnaista hallinnointipalkkiota ei veloiteta muilta rahastoilta, eikä sitä 
ole myöskään tähän mennessä veloitettu minään ajanjaksona. 

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan seuraavasti: 10 tai 20 
prosenttia × (rahaston tuotto – vertailuindeksin tuotto) × rahaston arvo 
siltä arvostuspäivältä, jolloin tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 
veloitettiin edellisen kerran. Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 
veloitetaan rahastolta ainoastaan, mikäli kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät. 

HWM: rahasto-osuuden arvo saavuttaa uuden korkeimman 
arvon tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion veloituksen 
aloittamisesta

Alle HWM: rahasto-osuuden arvo on alle aikaisemman korkeimman 
arvonsa, tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion ensimmäi-
sestä veloituspäivästä lähtien

Rahaston ja indeksin välinen tuottoerotus:  
(+) rahaston tuotto on yli indeksin  
(–) rahaston tuotto on alle indeksin

A Rahasto saavuttaa uuden korkeimman arvon, tuotto yli indeksin 
päivätasolla ja palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä

B Rahaston arvo on alle aikaisemman korkeimman arvon
C Rahasto saavuttaa uuden korkeimman arvon, tuotto alle indeksin 

päivätasolla
D Rahasto saavuttaa uuden korkeimman arvon, tuotto alle indeksin 

palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä 
E Rahasto saavuttaa uuden korkeimman arvon, tuotto alle indeksin 

päivätasolla sekä palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä 
F Rahaston arvo on alle aikaisemman korkeimman arvon, tuotto alle 

indeksin päivätasolla

RAHASTON JA INDEKSIN VÄLINEN TUOTTOEROTUS

RAHASTO- 
OSUUDEN ARVO

PÄIVÄTASOLLA PALKKION VELOITUKSEN 
ALOITTAMISPÄIVÄSTÄ

TUOTTOSIDONNAINEN  
HALLINNOINTIPALKKIO VELOITETAAN

HUOMAUTUS

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio otetaan ensimmäisen kerran käyttöön

HWM + + Kyllä A

Alle HWM + + Ei B

HWM – + Ei C

HWM + – Ei D

HWM – – Ei E

Alle HWM – + Ei F

Alle HWM + – Ei G

Alle HWM + + Ei H

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion veloitus lopetetaan

Alle HWM Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio otetaan uudelleen käyttöön I

Alle HWM – – Ei J

Alle HWM + + Ei K

HWM – – Ei L

HWM + – Ei M

HWM – + Ei C

HWM + + Kyllä N

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion veloitus lopetetaan

HWM Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio otetaan uudelleen käyttöön O

HWM + + Kyllä P

ESIMERKKI TUOTTOSIDONNAISEN HALLINNOINTIPALKKION VELOITTAMISESTA ERI TILANTEISSA

G Rahaston arvo on alle aikaisemman korkeimman arvon, tuotto alle 
indeksin palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä

H Rahaston arvo on alle aikaisemman korkeimman arvon, tuotto yli 
indeksin päivätasolla sekä palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä 

I Rahaston korkein arvo edelliseltä jaksolta säilyy rahaston korkeim-
pana arvona

J Rahaston arvo alle korkeimman arvon edelliseltä palkkion veloitusjak-
solta, tuotto alle indeksin päivätasolla sekä palkkion ensimmäisestä 
veloituspäivästä

K Rahaston arvo alle korkeimman arvon edelliseltä palkkion 
veloitusjaksolta

L Rahasto saavuttaa uuden korkeimman arvon, tuotto alle indeksin 
päivätasolla sekä palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä  

M Rahasto saavuttaa uuden korkeimman arvon, tuotto alle indeksin 
palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä

N Rahasto saavuttaa uuden korkeimman arvon, tuotto yli indeksin päiväta-
solla ja palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä

O Rahaston uutta korkeinta arvoa käytetään palkkion laskennan 
perusteena

P Rahasto saavuttaa uuden korkeimman arvon, tuotto yli indeksin päiväta-
solla ja palkkion ensimmäisestä veloituspäivästä

A. Rahaston tuoton on ylitettävä vertailuindeksin tuotto siitä 
päivästä lähtien, jona tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 
otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 

B. Rahasto-osuuden arvon on ylitettävä aikaisempi korkein arvonsa, 
eli rahasto seuraa nk. High Water Mark -periaatetta. 

C. Rahaston tuoton on ylitettävä vertailuindeksin tuotto edellisestä  
arvostuspäivästä.

Esimerkki tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion veloittamisesta eri 
tilanteissa ilmenee alla. Tarkemmat tiedot tuottosidonnaisen hallin-
nointipalkkion laskentatavasta ilmenevät rahaston säännöistä.

Edellä esitetyt palkkiot ovat voimassa tätä esitettä painettaessa. Tarkemmat tiedot 
palk kioista ja muista maksuista käyvät ilmi rahaston kulloinkin voimassa olevasta 
rahastohin nastosta.
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Ålandsbanken Rahastoyhtiö on laatinut tiivistelmän sijoitus-
rahastojen ja rahastoihin tehtyjen sijoitusten verotusta koske vista 
keskeisistä seikoista. Lisätietoja saa esimerkiksi paikallisilta verotoi-
mistoilta tai verohallituksen internetsivuilta (www.vero.fi).

Sijoitusrahastojen verotus
SIJOITUSRAHASTOT OVAT VEROVAPAITA YHTEISÖJÄ 
Sijoitusrahastot ovat tuloverolain mukaan verovapaita yhteisöjä. Ne 
eivät siis maksa veroa korkotuloistaan, luovutusvoitoistaan eivätkä 
kaksinkertaista veroa osinkotuloistaan. 

Rahastosijoittajien verotus
RAHASTOSIJOITUKSESTA SAATUA TULOA VEROTETAAN 
PÄÄOMATULONA 
Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä syntyvä luovutusvoitto 
ja rahastojen tuotto-osuuksien omistajille jaettava tuotto verotetaan 
pääomatulona. Pääomatuloista luonnolliset henkilöt ja kotimaiset 
kuolinpesät maksavat veroa 30 prosenttia. Mikäli pääomatulot ylit-
tävät 30 000 euroa, verokanta on ylittävältä osalta 34 prosenttia. 
Yhteisöjen veroprosentti on 20,0. Yleishyödyllisille yhteisöille 
maksetut tuotto-osuudet ja niiden saamat luovutus voitot ovat vero-
vapaita. 

LUOVUTUSVOITTO 
Luovutusvoitto on rahasto-osuuden arvonnousu, joka on syntynyt 
rahasto-osuuden merkinnän ja lunastuksen välisenä aikana. Todel-
linen luovutusvoitto lasketaan vähentämällä lunastushinnasta 
rahasto-osuuksien hankintakustannukset, jolloin erotus on saatu 
luovutusvoitto. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää niin sanottua 
hankintameno-olettamaa. Tällöin rahasto-osuudenomistaja saa 
vähentää lunastusarvosta vähintään 10 vuotta omistamiensa 
rahasto-osuuksien hankintamenona 40 prosenttia ja lyhyemmän 
aikaa omistamiensa 20 prosenttia lunastusarvosta. Rahasto-osuuk-
sien arvo saattaa myös laskea. Mikäli rahasto-osuuden arvo on 
laskenut merkinnän ja lunastuksen välisenä aikana, syntyy luovutus-
tappio.

ENNAKONPIDÄTYS 
Luonnollisille henkilöille ja kotimaisille kuolinpesille jaettavasta 
tuotosta rahastoyhtiö toimittaa ennakonpidätyksen, joka on 30 
prosenttia. Ålandsbanken Rahastoyhtiö ei toimita rahasto-osuuksien 
lunastuksen yhteydessä syntyvästä luovutusvoitosta ennakonpidä-
tystä. 

VEROILMOITUS 
Rahasto-osuudenomistajien ei tarvitse ilmoittaa omistamiaan 
rahasto-osuuksia veroilmoituksessa. Rahastoyhtiö toimittaa 
vuosittain veroviranomaisille tiedot osuudenomistajista, heidän 
omistamistaan rahasto-osuuksista ja rahasto-osuuksien lunastuk-
sista. Osuudenomistajan on itse ilmoitettava veroilmoituksessaan 
rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä syntyneet luovutusvoitot 
ja -tappiot tai täydennettävä nämä tiedot veroehdotukseensa.

LUOVUTUSTAPPIOIDEN VÄHENTÄMINEN 
Mahdollisen luovutustappion voi vähentää verovuoden tai viiden 
seuraavan vuoden aikana syntyvistä luovutusvoitoista. 

RAHASTON VAIHTO TAI OSUUSLAJIEN VAIHTO SAMAN 
RAHASTON SISÄLLÄ 
Vaihdettaessa rahastosta toiseen osuudenomistajalle syntyy luovu-
tusvoitto tai -tappio. Vaihdosta saman rahaston erilajiseen osuuteen 
ei aiheudu veroseuraamuksia.

YHTEISÖT JA YHTYMÄT 
Yhteisöjen ja yhtymien tulee sisällyttää rahasto-osuudet tasee-
seensa ja mahdollinen tuotto ja luovutusvoitto tai -tappio tuloslas-
kelmaansa. Rahastoyhtiö ei toimita ennakonpidätystä jaettavasta 
tuotosta muilta kuin yksityishenkilöiltä ja kotimaisilta kuolin pesiltä. 

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISET 
Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 
mukaan rajoitetusti verovelvollisille jaettavasta tuotosta tulee 
pidättää 30 prosentin lähdevero. Verokanta 50 000 euroa ylittävältä 
osalta on 32 prosenttia. Suomi on solminut sopimuksen useiden 
maiden kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja useiden 
näiden sopimusten mukaan lähdeveroprosentti on alhaisempi kuin 
30 prosenttia.

Tietoja verotuksesta
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Y-TUNNUS
1471362–6 
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OSOITE
PB 3, 22101 MARIEHAMN

PUHELIN
0204 29 088 (vaihde) 

FAKSI
0204 291 439 

SÄHKÖPOSTI
rahastot@alandsbanken.fi 

HALLITUS 
Varsinaiset jäsenet:

Thomas Lundberg, puheenjohtaja,  
toimitusjohtaja Crosskey Banking Solutions Oy 

Ida Johansson, rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen 
jäsen

Tony Karlström, toimitusjohtaja Alandia Försäkring

Ålandsbanken Rahastoyhtiön toiminnan kohteena on rahastotoi-
minnan harjoittaminen, sekä toimiminen vaihtoehtorahastojen 
hoitajana. Tarkemmat tiedot rahastoyhtiöstä ilmenevät
seuraavasta: 

TOIMITUSJOHTAJA
Tom Pettersson, KTM 

TILINTARKASTAJAT
Marcus Tötterman, KHT, KPMG Oy
Oscar Orrström, KHT, KPMG Oy, 
rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja

VARATILINTARKASTAJAT

Tilintarkastajayhteisö KPMG Oy

TILIKAUSI
Sijoitusrahastojen sekä rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

SIJOITUSRAHASTOJEN SÄILYTYSYHTEISÖ 
Ålandsbanken Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen sekä 
Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston säilytysyhteisö 
on Ålandsbanken Abp, jonka toimiala on luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitettu pankkitoiminta ja jonka kotipaikka on 
Maarianhamina. 
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Rahastojen sijoituksiin liittyy erilaisia riskejä riippuen sijoituksen 
omaisuuslajista. Rahaston sijoitukset voivat olla esimerkiksi osake- 
tai korkosijoituksia tai sijoituksia toisten rahastojen rahasto-osuuk-
siin. Alla kuvataan tarkemmin eri riskikäsitteiden merkitystä.

Osakeriski
Rahastojen osakesijoituksiin kohdistuu osakeriski, mikä tarkoittaa 
että osakehintojen heilahtelut vaikuttavat rahaston arvoon. Yksit-
täisten osakkeiden arvonmuutokset voivat olla hyvinkin korkeita, 
esimerkiksi yhtiökohtaisten tapahtumien johdosta. Hajauttamalla 
osakesijoitukset eri yritysten osakkeisiin, eri toimialoille ja maantie-
teellisesti rahastot pyrkivät pienentämään osakeriskiä. Mitä ka-
peammalle alueelle rahaston varat sijoitetaan, esimerkiksi yksittäi-
seen maahan tai yksittäiselle toimialalle, sitä suurempi on rahaston 
odotettu osakeriski.

Korkoriski
Rahastojen korkosijoituksiin liittyy korkoriski, mikä tarkoittaa että 
korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoitusten arvoon ja siten 
rahaston arvoon. Yleisen korkotason nousu vaikuttaa etenkin pitkiin 
korkosijoituksiin (korkosijoituksiin joilla on pitempi duraatio) niin 
että sijoituksen arvo laskee, mikä laskee rahaston tuottoa. Yleisen 
korkotason lasku nostaa pitkien korkosijoitusten arvoa ja nostaa 
rahaston tuottoa. Lyhyiden korkosijoitusten (korkosijoitukset joilla 
on lyhyt duraatio) ja vaihtuvakorkoisten sijoitusten korkoriski on 
yleensä pienempi kuin pitkien korkosijoitusten korkoriski.

Luottoriski
Korkosijoituksiin liittyy luottoriski, eli tilanne jossa esimerkiksi 
korkosijoituksen liikkeeseenlaskenut taho ei kykene suorittamaan 
velan takaisinmaksua sovitulla tavalla. Markkinoiden arviot eri 
liikkeeseenlaskijoihin liittyvästä luottoriskistä vaikuttavat etenkin 
rahaston yrityslainoihin tehtyjen sijoitusten arvoon. Korkomark-
kinoiden ollessa epävarmat sijoittajien vaatimat riskilisät yrityslai-
nasijoituksista saattavat vaikuttaa rahaston omistamien yrityslai-
nojen arvostukseen tilapäisesti negatiivisesti. Korkomarkkinoiden 
normaalitilanteessa sijoitukset yrityslainoihin tarjoavat rahastolle 
mahdollisuuden lisätuottoon. Luottoriskin alentamiseksi rahastolla 
voi olla erilaisia sijoitusrajoituksia, kuten että sijoituksia ei saa tehdä 
sellaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, joiden luotto-
luokitus on alempi kuin määritelty alhaisin taso. Luottoriski liittyy 
lähinnä korkorahastoihin.

Valuuttariski
Valuuttariskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahaston muiden 
kuin euromääräisten sijoitusten arvo vaihtelee suhteessa euroon 
johtuen valuuttakurssien muutoksista. Jos valuutan arvo heikkenee, 
sijoitusten arvo laskee. Jos valuutan kurssi nousee, sijoitusten arvo 
nousee. Rahaston valuuttariski on riippuvainen muiden kuin euro-
määräisten sijoitusten osuudesta rahaston arvosta.

Rahastosijoituksiin liittyvät pääasialliset riskit

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahas-
toon sijoittamiseen liittyvät erityiset riskit:
Hintariski/markkinariski. Asuntomarkkinoiden hintakehitys ja vuokra-
markkinoiden kehitys ovat riippuvaisia yhteiskunnan taloudellisesta 
kehityksestä.  On kuitenkin huomioitava, että rahasto ei mahdollisesti 
kaikissa tilanteissa pysty myymään sijoituksiaan käypään arvoon, tai 
että myyntiajat pitenevät, millä voi olla vaikutuksia rahaston edel-
lytyksiin lunastaa rahasto-osuuksia. Sijoitusten vuokra-asuntoihin 
katsotaan edustavan alhaisinta riskiä kiinteistömarkkinoilla.  Asun-
tojen vuokraukseen keskittyvän rahaston riskin arvioidaan sen vuoksi 
olevan alhaisempi kuin liikekiinteistöjen vuokraukseen keskittyvän 
rahaston. Rahaston riskin arvioidaan olevan myös alhaisempi kuin se 
riski, jonka sijoittaja ottaa sijoittaessaan suoraan yksittäiseen asun-
toon, koska rahasto hajauttaa sijoituksensa useisiin asuntoihin ja eri 
maantieteellisille alueille.

Rahaston omistamien asuntojen tekninen kunto voi heikentyä nope-
asti. Rahasto pyrkii pienentämään tätä riskiä arvioimalla tarkasti 
asuntojen teknisen tilan ennen asuntojen ostoa ja jatkuvasti omistus-
aikana.

Rahasto voi ottaa sijoitustoimintansa varten luottoa määrän, joka 
vastaa enintään puolta (50 %) rahaston kokonaisvaroista. Kokonais-
varoilla tarkoitetaan rahaston taseen loppusummaa, ”GAV” (Gross 
Asset Value). GAV-arvoon sisältyvät sekä rahasto-osuudenomistajien 
rahastoon sijoittamilla varoilla tehdyt sijoitukset että luottorahoituk-
sella hankitut investoinnit, realisoitumaton arvonnousu ja kertyneet 
tuotot. Rahaston hyödyntäessä suurinta pitkällä aikavälillä sallittua 
luottorahoitusta se merkitsee teoreettista 200 %:n sijoitusastetta, 
laskettuna niiden varojen perusteella, jotka rahasto-osuudenomis-
tajat ovat sijoittaneet rahastoon. Rahasto voi näin luoda tuottoa 
rahasto-osuudenomistajilleen sijoitussalkusta, joka on periaatteessa 
kaksi kertaa suurempi kuin se pääoma, jonka rahasto-osuudenomis-
tajat ovat sijoittaneet rahastoon. Tämä lisää rahaston mahdollista 
tuottoa, mutta nostaa samalla riskitasoa, koska rahaston altistus 
markkinoiden kehitykselle kasvaa. Rahaston kaikki varat voidaan 
tarvittaessa asettaa luottorahoituksen vakuudeksi.

Likviditeettiriski on riski siitä, että rahaston sijoituksia ei voida 
muuttaa käteiseksi suunnitellussa ajassa tai hintaan, jota voidaan 
pitää käypänä hintana (katso myös ”Hintariski”). Tämän vuoksi 
rahaston lunastustoimeksiantojen toteuttaminen voi joidenkin edel-
lytysten vallitessa pitkittyä. Rahasto pyrkii hallitsemaan likviditeet-
tiriskiä sijoittamalla pääasiassa suhteellisen vakioituihin asuntoihin 
alueilla, joilla on toimivat asuntomarkkinat.

Riski saamatta jääneistä vuokratuotoista on riski siitä, että ostettuja 
asuntoja ei saada vuokratuiksi tai niitä ei voida vuokrata odote-
tulla vuokratasolla. Rahasto pyrkii hallitsemaan tämän riskin teke-
mällä yhteistyötä ammattimaisten toimijoiden kanssa, jolla on pitkä 
kokemus vuokramarkkinoilta.
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Ålandsbanken Tonttirahasto erikoissijoitusrahas-
toon sijoittamiseen liittyvät erityiset riskit:

Likviditeettiriski on tonttimarkkinoiden erityispiirteiden vuoksi tämän 
rahaston yksittäisesti merkittävin riski. Likviditeetti tarkoittaa rahas-
toon sijoittavalle riskiä siitä, että rahasto-osuuksien lunastukseen 
menee odotettua pidempi aika. Tällainen tilanne voi syntyä, jos 
rahaston on myytävä tontteja hankkiakseen käteisvaroja, jotta se 
voi toteuttaa lunastustoimeksiannon ja maksaa lunastussumman. 
Tonttien myyntiaika voi olla pitkä. Jotta rahasto voi suunnitella 
likviditeettitilanteensa, rahasto-osuuksien lunastustoimeksianto 
on annettava viimeistään 6 kuukautta ennen toivottua lunastus-
päivää. Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu kunkin 
vuosikolmanneksen (toisin sanoen joulukuun, huhtikuun ja elokuun) 
viimeisenä pankkipäivänä. Tämä tarkoittaa, että lunastustoimek-
sianto joulukuulle on annettava viimeistään kesäkuussa, toimek-
sianto huhtikuulle viimeistään (edeltävän vuoden) lokakuussa ja 
toimeksianto elokuulle viimeistään helmikuussa. Jos rahastolla ei 
ole riittävästi käteisvaroja, lunastus tehdään seuraavana kaupan-
käyntitilaisuutena, edellyttäen, että rahastolla on tällöin riittävästi 
käteisvaroja. Näin ollen lunastus voi lykkääntyä 4 kuukaudella tai 
pidempään, laskettuna siitä kaupankäyntipäivästä, jota lunastustoi-
meksianto alun perin koskii.

Hintariski. Hintariskillä tarkoitetaan tonttien markkinahintojen vaih-
teluista aiheutuvaa vaikutusta rahaston arvoon. Koska rahasto sopii 
tonttien vuotuisen arvon etukäteen vuokralaisten kanssa ja vuokra-
taso on kytketty elinkustannusindeksin kehitykseen, rahaston hinta-
riski on alhainen.

Tekninen riski. Teknisellä riskillä tarkoittetaan teknisluonteisia odotta-
mattomia tapahtumia, jotka vaikuttavat alentavasti rahaston omista-
mien tonttien arvoon. Rahasto tekee yhteistyötä rakennusyhtiöiden 
kanssa, jotka suunnittelevat kerrostalojen rakentamista kyseisille 
tonteille. Rakennusyhtiö tarkistaa ja tutkii aina maa-alueen ennen 
kaupantekoa tai rakentamisen aloittamista tarkoituksena minimoida 
riski odottamattomista löydöksistä. Rakennusyhtiö antaa rakenta-
milleen rakennuksille 10 vuoden takuun. Rahasto tekee yhteistyötä 
ainoastaan sellaisten vastapuolien kanssa, jotka ovat taloudelli-
sesti vakaita ja jotka kykenevät hoitamaan teknisistä ongelmista 
aiheutuvat velvoitteensa. Lisäksi edellytetään, että vuokralainen on 
täysarvovakuuttanut alueella sijaitsevan asuinrakennuksen ja että 
vuokralaisella on velvollisuus rakentaa uusi asuinrakennus, mikäli 
olemassa oleva asuinrakennus tuhoutuu täysin.

Odottamattomat tekijät. Nämä voivat olla esim. lähiympäristöteki-
jöitä, joita rahasto ei voi ennakoida tai joihin se ei voi vaikuttaa, 
esimerkiksi tietyn tontin lähialueen muuttunut kaavoitus, joka 
vaikuttaa tontin arvoon negatiivisesti. Rahasto analysoi tarkoin 
tontin sijainnin ja lähialueen kaavoituksen ennen kaupantekoa. 
Kaikki tontit ovat valmiiksi kaavoitettuja, joten kaavoitusvaiheen 
yllätyksiä ei odoteta tapahtuvan. Mikäli jokin odottamaton tapah-
tuma sattuisi, niin vuokralaisella on siitä huolimatta velvollisuus 
lunastaa tontti vuokrasopimuksessa etukäteen sovittuun hintaan.

Vastapuoliriski. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sopi-
musosapuoli (vuokralaisena oleva rakennusyhtiö tai asunto-osake-
yhtiö) ei kykene täyttämään velvoitteitaan esimerkiksi taloudellisista 
syistä, mistä voi aiheutua rahastolle taloudellista vahinkoa. Rahasto 
tekee yhteistyötä ainoastaan vakiintuneiden urakoitsijoiden kanssa 
ja seuraa juoksevasti hankkeiden edistymistä. tietääksemme yksi-
kään asunto-osakeyhtiö ei ole Suomessa tähän mennessä mennyt 
konkurssiin. 
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Sanasto

Alla kuvataan tarkemmin rahastojen tiedoissa esiintyvien tiettyjen 
sanojen merkitystä. 

Duraatio
Duraatio kuvaa rahaston korkosijoitusten herkkyyttä korkotason 
muutoksiin. Mitä pitempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korko-
riski. Duraatio tarkoittaa korkosijoitusten keskimääräistä jäljellä olevaa 
voimassaoloaikaa ja se ilmaistaan vuosina. Duraatio kuvaa tilannetta 
rahaston salkussa raporttipäivänä.

Korkoriski
Korkoriski kuvaa korkosijoituksen arvonmuutosta korkotason muut-
tuessa. Korkoriskillä ilmaistaan kuinka paljon yhden prosentin muutos 
korkotasossa vaikuttaa korkosijoituksen markkina-arvon. Korkoriski 
kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä.

Salkun kiertonopeus
Salkun kiertonopeus kuvaa rahaston arvopapereiden vaihtuvuutta. 
Kiertonopeus lasketaan siten, että rahaston ostamien ja myymien 
arvopapereiden yhteissummasta vähennetään rahaston merkintöjen ja 
lunastuksien yhteissumma. Näin saatu arvo jaetaan rahaston keskimää-
räisellä arvolla. Tällä laskentatavalla pyritään eliminoimaan rahasto-
osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista aiheutuva kierto. Jos kierto-
nopeus on esimerkiksi 50,00, niin rahaston arvopapereista puolet on 
vaihtunut tarkastelujakson aikana. 

Rahaston kaupankäyntikulut
Rahaston arvopaperikaupoista aiheutuviksi kuluiksi katsotaan  
arvopaperinvälittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta 
aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosentteina  
rahaston raportointikauden korkeimmasta pääomasta. 

Lähipiirin palkkio-osuus
Lähipiirin palkkio-osuudella tarkoitetaan välityspalkkioita, jotka 
rahasto on maksanut sijoituspalveluyrityksistä annetun lain  
6 §:n mukaan rahastoyhtiön kanssa samaan konsolidointiryhmään 
kuuluville yhtiöille. Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville yrityksille 
maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston arvo-
paperikaupastaan maksamista yhteenlasketuista välityspalkkioista. 

Sharpen mittari
Sharpen mittari osoittaa rahaston tuottoa riskiin suhteutettuna. 
Sharpen mittari lasketaan vähentämällä riskittömän koron tuotto  
(3 kk euribor) rahaston tuotosta ja jakamalla näin saatu arvo  
rahaston volatiliteetilla. Volatiliteetti lasketaan käyttäen viikoit-
taisia havaintoja. Mitä korkeampi Sharpen mittari on, sitä parempi on 
rahaston riskikorjattu tuotto. Arvoa, joka ylittää 1,0, voidaan pitää erit-
täin hyvänä. 

TER – Total Expense Ratio
TER-luku kuvaa rahaston hallinnoinnista ja rahaston arvopapereiden 
säilytyksestä veloitettavien kulujen osuutta rahaston pääomasta. TER 
ilmaistaan prosentteina vuodessa rahaston keskimääräisestä arvosta. 
TER-lukuun sisältyvät rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkio, mutta 
siihen eivät sisälly rahaston maksamat arvo papereiden kaupan-
käyntikulut.

Synteettinen TER
Rahasto-osuusrahastoille (rahastojen rahastoille) lasketaan nk. 
synteettinen TER-luku. Synteettisessä TER-luvussa kohderahastojen 
TER-luku lisätään rahaston TER-lukuun. Laskettaessa synteettistä 
TER-lukua niille Ålandsbankenin rahastoille, jotka kokonaan tai osit-
tain sijoittavat varansa toisiin rahastoihin, kohderahastojen TER-
luvusta vähennetään ne palkkionpalautukset jotka Ålandsbankenin 
rahastot saavat sijoituksistaan kohderahastoihin (eli kohderahaston 
TER lukuna käytetään Ålandsbankenin rahaston nettokustannus 
sijoituksistaan kohderahastoihin).

Tracking Error (aktiivinen riski)
Tracking error mittaa kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa 
vertailuindeksin tuottoa. Mitä suurempi tracking error, sitä 
enemmän rahaston arvon muutokset poikkeavat vertailuindeksin 
arvon muutoksista. Jos tracking error on 8 prosenttia, rahaston 
tuotto poikkeaa +/–8 prosenttia vertailuindeksin tuotosta kahtena 
vuotena kolmesta. Rahaston tracking error on nolla, mikäli rahaston 
tuotto vastaa täysin vertailuindeksin tuottoa. Tracking error laske-
taan rahaston ja vertailuindeksin viikkotuottojen perusteella ja 
ilmaistaan prosentteina.

Volatiliteetti (standardipoikkeama)
Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua. Mitä suurempi 
volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituskohteen riski arvonmuutoksiin. 
Jos rahaston odotettu tuotto on 10 prosenttia vuodessa ja volatili-
teetti on 15 prosenttia, tämä tarkoittaa että rahaston tuotto kahtena 
vuotena kolmesta todennäköisesti on –5 ja +25 prosentin välillä. 
Volatiliteetti lasketaan rahaston ja vertailuindeksin viikkotuottojen 
perusteella ja ilmaistaan prosentteina.

Osakeriski
Osakeriski kuvaa sitä osuutta osakerahaston varoista, joka on riip-
puvainen osakemarkkinoiden kehityksestä eli sitä osuutta rahaston 
varoista, joka on sijoitettu suoraan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin 
johdannaisinstrumentteihin. Osakeriski kuvaa tilannetta rahaston 
salkussa raporttipäivänä.

Mikäli yllä ei toisin mainita, tiedot ilmoitetaan 12 kuukauden ajalta ja 
ilmoitetaan ainoastaan, jos rahasto on ollut toiminnassa vähintään 
12 kuukautta.
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ÅLANDSBANKEN ABP PÄÄKONTTORI

Lähiosoite:  

Nygatan 2, 22100 Mariehamn

Postiosoite:  

PB 3, 22101 Mariehamn

Puh. 0204 29 011, faksi 0204 291 228

S.W.I.F.T.: AABA FI 22

www.alandsbanken.fi

info@alandsbanken.fi

HELSINKI

Bulevardi 3, puh. 0204 293 600 

bulevardi@alandsbanken.fi

TAMPERE

Hämeenkatu 8, puh. 0204 293 200 

tampere@alandsbanken.fi

TURKU

Hansakortteli, Eerikinkatu 17, puh. 0204 293 100 

turku@alandsbanken.fi

PARAINEN

Kauppiaskatu 24, puh. 0204 293 150 

parainen@alandsbanken.fi

VAASA

Hovioikeudenpuistikko 11, puh. 0204 293 300 

vaasa@alandsbanken.fi

ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK FILIAL

Stureplan 11, Tukholma 
Puh. +46(0)8 791 48 00 
kundservice@alandsbanken.se

ÅLANDSBANKEN RAHASTOYHTIÖ OY

PB 3, 22101 Mariehamn 

Puh. 0204 29 088, faksi 0204 291 439

Rahastojen myyntipaikat


