
Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti vuokra-asuntoihin, 

yhteiskuntakiinteistöihin ja tontteihin. Erikoissijoitusrahaston 

likviditeettiluonne huomioiden rahasto sijoittaa myös rakennutettaviin vuokra-

asuntokohteisiin.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 

viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

joulu- ja kesäkuun viimeiseen pankkipäivään mennessä, toteutetaan 

vastaavasti maalis- ja syyskuun viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden 

arvoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/sijoituskohteet/aktia-asunnot-plus. Tuorein vuosikertomus 

toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.
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Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8940 6460

Keskimääräinen tuotto vuosittain -10.6 % -8.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9450 8510

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5.5 % -3.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10070 11710

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.7 % 3.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10690 15790

Keskimääräinen tuotto vuosittain 6.9 % 9.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 607 2470

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 6.2 % 3.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 3.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 3.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 300 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

3.17 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

317 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 4 %:n vuotuisen tuoton (Vertailuindeksi) 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 1 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ AR

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti vuokra-asuntoihin, 

yhteiskuntakiinteistöihin ja tontteihin. Erikoissijoitusrahaston 

likviditeettiluonne huomioiden rahasto sijoittaa myös rakennutettaviin vuokra-

asuntokohteisiin.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 

viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

joulu- ja kesäkuun viimeiseen pankkipäivään mennessä, toteutetaan 

vastaavasti maalis- ja syyskuun viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden 

arvoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/sijoituskohteet/aktia-asunnot-plus. Tuorein vuosikertomus 

toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8760 6330

Keskimääräinen tuotto vuosittain -12.4 % -8.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9260 8340

Keskimääräinen tuotto vuosittain -7.4 % -3.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9870 11470

Keskimääräinen tuotto vuosittain -1.3 % 2.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10480 15480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.8 % 9.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 795 2705

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 8.2 % 4.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 2.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 2.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 200 EUR

Irtautumiskulut 3.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 300 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

3.17 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

317 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 4 %:n vuotuisen tuoton (Vertailuindeksi) 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 1 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ E

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti vuokra-asuntoihin, 

yhteiskuntakiinteistöihin ja tontteihin. Erikoissijoitusrahaston 

likviditeettiluonne huomioiden rahasto sijoittaa myös rakennutettaviin vuokra-

asuntokohteisiin.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 

viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

joulu- ja kesäkuun viimeiseen pankkipäivään mennessä, toteutetaan 

vastaavasti maalis- ja syyskuun viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden 

arvoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/sijoituskohteet/aktia-asunnot-plus. Tuorein vuosikertomus 

toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa riskiä. 

Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8970 6550

Keskimääräinen tuotto vuosittain -10.3 % -8.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9470 8620

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5.3 % -2.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10100 11850

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.0 % 3.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10720 15970

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.2 % 9.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 583 2317

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 5.9 % 3.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 3.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 3.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 300 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.92 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

292 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 4 %:n vuotuisen tuoton (Vertailuindeksi) 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 1 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ ER

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti vuokra-asuntoihin, 

yhteiskuntakiinteistöihin ja tontteihin. Erikoissijoitusrahaston 

likviditeettiluonne huomioiden rahasto sijoittaa myös rakennutettaviin vuokra-

asuntokohteisiin.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 

viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

joulu- ja kesäkuun viimeiseen pankkipäivään mennessä, toteutetaan 

vastaavasti maalis- ja syyskuun viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden 

arvoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/sijoituskohteet/aktia-asunnot-plus. Tuorein vuosikertomus 

toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000414677



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8830 6450

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.7 % -8.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9330 8490

Keskimääräinen tuotto vuosittain -6.7 % -3.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9940 11670

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.6 % 3.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10560 15730

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.6 % 9.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 724 2494

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 7.4 % 3.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 3.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 150 EUR

Irtautumiskulut 3.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 300 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.92 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

292 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 4 %:n vuotuisen tuoton (Vertailuindeksi) 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 1 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ I

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti vuokra-asuntoihin, 

yhteiskuntakiinteistöihin ja tontteihin. Erikoissijoitusrahaston 

likviditeettiluonne huomioiden rahasto sijoittaa myös rakennutettaviin vuokra-

asuntokohteisiin.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 

viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

joulu- ja kesäkuun viimeiseen pankkipäivään mennessä, toteutetaan 

vastaavasti maalis- ja syyskuun viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden 

arvoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/sijoituskohteet/aktia-asunnot-plus. Tuorein vuosikertomus 

toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa riskiä. 

Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9270 6840

Keskimääräinen tuotto vuosittain -7.3 % -7.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9790 9000

Keskimääräinen tuotto vuosittain -2.1 % -2.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10430 12360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.3 % 4.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11070 16650

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.7 % 10.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 267 1791

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.7 % 2.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 4.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.67 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

267 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 4 %:n vuotuisen tuoton (Vertailuindeksi) 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 1 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ IR

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti vuokra-asuntoihin, 

yhteiskuntakiinteistöihin ja tontteihin. Erikoissijoitusrahaston 

likviditeettiluonne huomioiden rahasto sijoittaa myös rakennutettaviin vuokra-

asuntokohteisiin.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 

viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

joulu- ja kesäkuun viimeiseen pankkipäivään mennessä, toteutetaan 

vastaavasti maalis- ja syyskuun viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden 

arvoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/sijoituskohteet/aktia-asunnot-plus. Tuorein vuosikertomus 

toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa riskiä. 

Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000414685



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8900 6570

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.0 % -8.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9400 8650

Keskimääräinen tuotto vuosittain -6.0 % -2.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10020 11870

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.2 % 3.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10630 15990

Keskimääräinen tuotto vuosittain 6.3 % 9.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 653 2281

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 6.7 % 3.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 3.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 3.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 300 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.67 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

267 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 4 %:n vuotuisen tuoton (Vertailuindeksi) 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 1 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ ZR

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti vuokra-asuntoihin, 

yhteiskuntakiinteistöihin ja tontteihin. Erikoissijoitusrahaston 

likviditeettiluonne huomioiden rahasto sijoittaa myös rakennutettaviin vuokra-

asuntokohteisiin.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 

viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

joulu- ja kesäkuun viimeiseen pankkipäivään mennessä, toteutetaan 

vastaavasti maalis- ja syyskuun viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden 

arvoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/sijoituskohteet/aktia-asunnot-plus. Tuorein vuosikertomus 

toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9270 6840

Keskimääräinen tuotto vuosittain -7.3 % -7.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9790 9000

Keskimääräinen tuotto vuosittain -2.1 % -2.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10430 12360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.3 % 4.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11070 16650

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.7 % 10.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 267 1791

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.7 % 2.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 4.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.67 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

267 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 4 %:n vuotuisen tuoton (Vertailuindeksi) 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 1 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Commodity A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sijoittaa varansa hyödykemarkkinoille ja hyödykemarkkinoista 

riippuvaisiin sijoituskohteisiin pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja 

ulkomaisten rahasto-osuuksien kautta sekä arvopapereihin ja talletuksiin. 

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaissopimuksia, joiden 

kohde-etuus on pääsääntöisesti hyödyke, hyödykekori tai hyödykeindeksi. 

Hyödykkeisiin luetaan esimerkiksi metalleja (kulta, hopea, kupari, alumiini 

jne), maataloustuotteita (kuten viljatuotteet ja karjatuotteet) sekä 

energiatuotteita (öljy, maakaasu jne). Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu sekä vertailuindeksiä 

parempi tuotto pitkällä aikavälillä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteista saatavat tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Rahaston vertailuindeksi on S&P GSCI Light Energy EUR Total Return. 

Indeksi kuvaa kattavasti hyödykemarkkinoiden kehitystä, mutta 

energiahyödykkeiden paino on tässä indeksissä kevyempi kuin perinteisessä 

hyödykemarkkinaa kuvaavassa indeksissä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia sekä 

riskienhallintaan että lisätuottojen tavoittelemiseen. Johdannaisia voidaan 

käyttää myös valuuttariskeiltä suojautumiseen.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-commodity. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 06/2014 - 06/2019, (**) 

10/2015 - 10/2020, (***) 06/2017 - 06/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5660 4800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -43.4 % -13.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6300 5260

Keskimääräinen tuotto vuosittain -37.0 % -12.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9730 8230

Keskimääräinen tuotto vuosittain -2.7 % -3.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13900 15880

Keskimääräinen tuotto vuosittain 39.0 % 9.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 378 979

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.8 % 2.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan -1.6 % ennen kuluja ja -3.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.83 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

182 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Commodity B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sijoittaa varansa hyödykemarkkinoille ja hyödykemarkkinoista 

riippuvaisiin sijoituskohteisiin pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja 

ulkomaisten rahasto-osuuksien kautta sekä arvopapereihin ja talletuksiin. 

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaissopimuksia, joiden 

kohde-etuus on pääsääntöisesti hyödyke, hyödykekori tai hyödykeindeksi. 

Hyödykkeisiin luetaan esimerkiksi metalleja (kulta, hopea, kupari, alumiini 

jne), maataloustuotteita (kuten viljatuotteet ja karjatuotteet) sekä 

energiatuotteita (öljy, maakaasu jne). Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu sekä vertailuindeksiä 

parempi tuotto pitkällä aikavälillä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteista saatavat tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Rahaston vertailuindeksi on S&P GSCI Light Energy EUR Total Return. 

Indeksi kuvaa kattavasti hyödykemarkkinoiden kehitystä, mutta 

energiahyödykkeiden paino on tässä indeksissä kevyempi kuin perinteisessä 

hyödykemarkkinaa kuvaavassa indeksissä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia sekä 

riskienhallintaan että lisätuottojen tavoittelemiseen. Johdannaisia voidaan 

käyttää myös valuuttariskeiltä suojautumiseen.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-commodity. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 06/2014 - 06/2019, (**) 

10/2015 - 10/2020, (***) 06/2017 - 06/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5660 4800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -43.4 % -13.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6300 5260

Keskimääräinen tuotto vuosittain -37.0 % -12.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9730 8230

Keskimääräinen tuotto vuosittain -2.7 % -3.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13900 15880

Keskimääräinen tuotto vuosittain 39.0 % 9.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 378 979

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.8 % 2.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan -1.6 % ennen kuluja ja -3.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.83 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

182 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Commodity C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sijoittaa varansa hyödykemarkkinoille ja hyödykemarkkinoista 

riippuvaisiin sijoituskohteisiin pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja 

ulkomaisten rahasto-osuuksien kautta sekä arvopapereihin ja talletuksiin. 

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaissopimuksia, joiden 

kohde-etuus on pääsääntöisesti hyödyke, hyödykekori tai hyödykeindeksi. 

Hyödykkeisiin luetaan esimerkiksi metalleja (kulta, hopea, kupari, alumiini 

jne), maataloustuotteita (kuten viljatuotteet ja karjatuotteet) sekä 

energiatuotteita (öljy, maakaasu jne). Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu sekä vertailuindeksiä 

parempi tuotto pitkällä aikavälillä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteista saatavat tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Rahaston vertailuindeksi on S&P GSCI Light Energy EUR Total Return. 

Indeksi kuvaa kattavasti hyödykemarkkinoiden kehitystä, mutta 

energiahyödykkeiden paino on tässä indeksissä kevyempi kuin perinteisessä 

hyödykemarkkinaa kuvaavassa indeksissä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia sekä 

riskienhallintaan että lisätuottojen tavoittelemiseen. Johdannaisia voidaan 

käyttää myös valuuttariskeiltä suojautumiseen.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-commodity. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 06/2014 - 06/2019, (**) 

10/2015 - 10/2020, (***) 06/2017 - 06/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5670 4830

Keskimääräinen tuotto vuosittain -43.3 % -13.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6310 5290

Keskimääräinen tuotto vuosittain -36.9 % -12.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9740 8270

Keskimääräinen tuotto vuosittain -2.6 % -3.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13910 15960

Keskimääräinen tuotto vuosittain 39.1 % 9.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 368 937

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.7 % 2.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan -1.6 % ennen kuluja ja -3.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.73 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

172 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Commodity D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sijoittaa varansa hyödykemarkkinoille ja hyödykemarkkinoista 

riippuvaisiin sijoituskohteisiin pääsääntöisesti toisten kotimaisten ja 

ulkomaisten rahasto-osuuksien kautta sekä arvopapereihin ja talletuksiin. 

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaissopimuksia, joiden 

kohde-etuus on pääsääntöisesti hyödyke, hyödykekori tai hyödykeindeksi. 

Hyödykkeisiin luetaan esimerkiksi metalleja (kulta, hopea, kupari, alumiini 

jne), maataloustuotteita (kuten viljatuotteet ja karjatuotteet) sekä 

energiatuotteita (öljy, maakaasu jne). Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu sekä vertailuindeksiä 

parempi tuotto pitkällä aikavälillä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteista saatavat tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Rahaston vertailuindeksi on S&P GSCI Light Energy EUR Total Return. 

Indeksi kuvaa kattavasti hyödykemarkkinoiden kehitystä, mutta 

energiahyödykkeiden paino on tässä indeksissä kevyempi kuin perinteisessä 

hyödykemarkkinaa kuvaavassa indeksissä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia sekä 

riskienhallintaan että lisätuottojen tavoittelemiseen. Johdannaisia voidaan 

käyttää myös valuuttariskeiltä suojautumiseen.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-commodity. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000192471



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 06/2014 - 06/2019, (**) 

10/2015 - 10/2020, (***) 06/2017 - 06/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5670 4830

Keskimääräinen tuotto vuosittain -43.3 % -13.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6310 5290

Keskimääräinen tuotto vuosittain -36.9 % -12.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9740 8270

Keskimääräinen tuotto vuosittain -2.6 % -3.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13910 15960

Keskimääräinen tuotto vuosittain 39.1 % 9.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 368 937

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.7 % 2.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan -1.6 % ennen kuluja ja -3.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.73 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

172 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa 

mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden 

markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden 

rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin 

sijoituksiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 

9 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahaston vertailuindeksi on 60 % Bloomberg Global-Aggregate Total Return 

Index Value Hedged EUR ja 40 % MSCI ACWI Index (EUR) -indeksien 

yhdistelmä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat lunastustoimeksiannot 

toteutetaan maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto tavoittelee mahdollisimman suurta yhteiskunnallista ja 

ympäristöllistä hyötyä sekä markkinaa parempaa tuottoa suhteessa 

Rahaston riskitasoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/impakti. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000439922



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2013 - 11/2018, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5970 6610

Keskimääräinen tuotto vuosittain -40.3 % -8.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8660 8930

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.4 % -2.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120 11840

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 % 3.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12050 13020

Keskimääräinen tuotto vuosittain 20.5 % 5.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 357 1269

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.6 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.5 % ennen kuluja ja 3.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.58 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

158 EUR

Liiketoimikulut 0.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

4 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 2 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa 

mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden 

markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden 

rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin 

sijoituksiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 

9 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahaston vertailuindeksi on 60 % Bloomberg Global-Aggregate Total Return 

Index Value Hedged EUR ja 40 % MSCI ACWI Index (EUR) -indeksien 

yhdistelmä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat lunastustoimeksiannot 

toteutetaan maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto tavoittelee mahdollisimman suurta yhteiskunnallista ja 

ympäristöllistä hyötyä sekä markkinaa parempaa tuottoa suhteessa 

Rahaston riskitasoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/impakti. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2013 - 11/2018, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6120 6850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -38.8 % -7.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8860 9250

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.4 % -1.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10360 12260

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.6 % 4.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12320 13480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 23.2 % 6.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 132 842

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.3 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.5 % ennen kuluja ja 4.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.28 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

128 EUR

Liiketoimikulut 0.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

4 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 2 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti E

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa 

mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden 

markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden 

rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin 

sijoituksiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 

9 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahaston vertailuindeksi on 60 % Bloomberg Global-Aggregate Total Return 

Index Value Hedged EUR ja 40 % MSCI ACWI Index (EUR) -indeksien 

yhdistelmä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat lunastustoimeksiannot 

toteutetaan maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto tavoittelee mahdollisimman suurta yhteiskunnallista ja 

ympäristöllistä hyötyä sekä markkinaa parempaa tuottoa suhteessa 

Rahaston riskitasoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/impakti. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2013 - 11/2018, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6120 6850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -38.8 % -7.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8860 9250

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.4 % -1.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10360 12260

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.6 % 4.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12320 13480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 23.2 % 6.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 132 842

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.3 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.5 % ennen kuluja ja 4.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.28 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

128 EUR

Liiketoimikulut 0.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

4 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 2 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti T

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa 

mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden 

markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden 

rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin 

sijoituksiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 

9 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahaston vertailuindeksi on 60 % Bloomberg Global-Aggregate Total Return 

Index Value Hedged EUR ja 40 % MSCI ACWI Index (EUR) -indeksien 

yhdistelmä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat lunastustoimeksiannot 

toteutetaan maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto tavoittelee mahdollisimman suurta yhteiskunnallista ja 

ympäristöllistä hyötyä sekä markkinaa parempaa tuottoa suhteessa 

Rahaston riskitasoon.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/impakti. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalahkoa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2013 - 11/2018, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5970 6610

Keskimääräinen tuotto vuosittain -40.3 % -8.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8660 8930

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.4 % -2.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120 11840

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 % 3.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12050 13020

Keskimääräinen tuotto vuosittain 20.5 % 5.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 357 1269

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.6 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.5 % ennen kuluja ja 3.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.58 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

158 EUR

Liiketoimikulut 0.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

4 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 2 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Small Cap Total Return -

osakeindeksi. Vertailuindeksi koostuu suomalaisten pienten ja keskisuurten 

pörssiyhtiöiden osakkeista.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Rahasto-osuuksia koskevat merkintätoimeksiannot toteutetaan jokaisen 

kuukauden 15. päivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

kalenterikuukauden 15. päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden 

viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Suomessa sijaitsevien pienten ja 

keskisuurten (markkina-arvo yleensä alle 150 miljoonaa euroa) yhtiöiden 

osakkeisiin ja näiden yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston 

sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-mikro-markka. Tietoa rahaston 

muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-

aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000072780



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2012 - 08/2019, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3110 450

Keskimääräinen tuotto vuosittain -68.9 % -35.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5690 910

Keskimääräinen tuotto vuosittain -43.1 % -29.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11450 26650

Keskimääräinen tuotto vuosittain 14.5 % 15.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 21180 45690

Keskimääräinen tuotto vuosittain 111.8 % 24.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 334 3323

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.4 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.7 % ennen kuluja ja 15.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.17 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

17 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. 

Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 9 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka T

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Small Cap Total Return -

osakeindeksi. Vertailuindeksi koostuu suomalaisten pienten ja keskisuurten 

pörssiyhtiöiden osakkeista.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Rahasto-osuuksia koskevat merkintätoimeksiannot toteutetaan jokaisen 

kuukauden 15. päivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

kalenterikuukauden 15. päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden 

viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Suomessa sijaitsevien pienten ja 

keskisuurten (markkina-arvo yleensä alle 150 miljoonaa euroa) yhtiöiden 

osakkeisiin ja näiden yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston 

sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-mikro-markka. Tietoa rahaston 

muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-

aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun 

vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2012 - 08/2019, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3110 450

Keskimääräinen tuotto vuosittain -68.9 % -35.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5690 910

Keskimääräinen tuotto vuosittain -43.1 % -29.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11450 26650

Keskimääräinen tuotto vuosittain 14.5 % 15.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 21180 45690

Keskimääräinen tuotto vuosittain 111.8 % 24.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 334 3323

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.4 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.7 % ennen kuluja ja 15.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.17 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

17 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. 

Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 9 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Rein A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Rein on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston vertailuindeksi on STOXX Europe Small 200 Net Return EUR -

osakeindeksi. Vertailuindeksi koostuu eurooppalaisten pienten ja 

keskisuurten pörssiyhtiöiden osakkeista.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Rahasto-osuuksia koskevat merkintätoimeksiannot toteutetaan jokaisen 

kuukauden 15. päivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

kalenterikuukauden 15. päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden 

viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohdealueensa markkina-arvoltaan 

pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin ja/tai osakesidonnaisiin 

arvopapereihin. Rahaston sijoitusten kohdealueena on saksankielinen 

Eurooppa (Saksa, Sveitsi ja Itävalta). Rahasto painottaa sijoituksiaan 

markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu 

tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-mikro-rein. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2013 - 08/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3600 510

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.0 % -34.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5440 720

Keskimääräinen tuotto vuosittain -45.6 % -31.3 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10860 17740

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.6 % 8.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 16450 22980

Keskimääräinen tuotto vuosittain 64.5 % 12.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 340 2305

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.4 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.3 % ennen kuluja ja 8.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.23 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

123 EUR

Liiketoimikulut 0.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

21 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. 

Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Rein O

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Rein on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston vertailuindeksi on STOXX Europe Small 200 Net Return EUR -

osakeindeksi. Vertailuindeksi koostuu eurooppalaisten pienten ja 

keskisuurten pörssiyhtiöiden osakkeista.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Rahasto-osuuksia koskevat merkintätoimeksiannot toteutetaan jokaisen 

kuukauden 15. päivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

kalenterikuukauden 15. päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden 

viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohdealueensa markkina-arvoltaan 

pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin ja/tai osakesidonnaisiin 

arvopapereihin. Rahaston sijoitusten kohdealueena on saksankielinen 

Eurooppa (Saksa, Sveitsi ja Itävalta). Rahasto painottaa sijoituksiaan 

markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu 

tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-mikro-rein. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2013 - 08/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3740 520

Keskimääräinen tuotto vuosittain -62.6 % -34.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5620 790

Keskimääräinen tuotto vuosittain -43.8 % -30.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11150 18930

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.5 % 9.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 16850 24490

Keskimääräinen tuotto vuosittain 68.5 % 13.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 74 1020

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.7 % 0.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.3 % ennen kuluja ja 9.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.53 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

53 EUR

Liiketoimikulut 0.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

21 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. 

Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Rein T

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Rein on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston vertailuindeksi on STOXX Europe Small 200 Net Return EUR -

osakeindeksi. Vertailuindeksi koostuu eurooppalaisten pienten ja 

keskisuurten pörssiyhtiöiden osakkeista.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Rahasto-osuuksia koskevat merkintätoimeksiannot toteutetaan jokaisen 

kuukauden 15. päivänä. Lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu 

kalenterikuukauden 15. päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden 

viimeisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohdealueensa markkina-arvoltaan 

pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin ja/tai osakesidonnaisiin 

arvopapereihin. Rahaston sijoitusten kohdealueena on saksankielinen 

Eurooppa (Saksa, Sveitsi ja Itävalta). Rahasto painottaa sijoituksiaan 

markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu 

tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-mikro-rein. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2013 - 08/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3600 510

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.0 % -34.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5440 720

Keskimääräinen tuotto vuosittain -45.6 % -31.3 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10860 17740

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.6 % 8.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 16450 22980

Keskimääräinen tuotto vuosittain 64.5 % 12.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 340 2305

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.4 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.3 % ennen kuluja ja 8.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.23 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

123 EUR

Liiketoimikulut 0.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

21 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. 

Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Private ala-rahasto AKTIA FAMILY FUND ONE A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoite on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla vertailutuottoa 

(Euro Short Term Rate €STR + 5 % p.a., yhteensä aina vähintään 5 % p.a) 

parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahaston riskitaso vastaa enimmillään 

globaalien osakemarkkinoiden riskitasoa volatiliteetilla mitattuna.

Alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä muista 

Erikoissijoitusrahasto Aktia Privaten alarahastoista.

Sijoittajalla ei voi vaihtaa alarahaston osuuksiin tekemiään sijoituksia toisen 

Erikoissijoitusrahasto Aktia Privaten alarahaston osuuksiin.

Rahastoesite on yhteinen koko Erikoissijoitusrahasto Aktia Private-

rahastorakenteelle.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi omalta 

yhteyshenkilöltäsi.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalahkoa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2014 - 12/2019, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5950 6540

Keskimääräinen tuotto vuosittain -40.5 % -8.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8870 9650

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.3 % -0.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10370 12160

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.7 % 4.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12620 13520

Keskimääräinen tuotto vuosittain 26.2 % 6.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 115 725

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.2 % 1.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.1 % ennen kuluja ja 4.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.05 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

104 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat ovat saatavissa omalta yhteyshenkilöltäsi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 1 vuodelta sekä aiemmat 

tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto (AIF), joka sijoittaa 

varansa pääasiassa Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin 

toimitilakiinteistöihin. Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta 

toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Tilikauden 

voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. 

Rahaston tavoite on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä 

mahdollisimman korkea vuotuinen tuotto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa pääasiassa toimitilakiinteistöihin kuten toimisto-, liiketila-, 

logistiikkatiloihin, muihin soveltuviin kiinteistöihin sekä 

kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa pienen osan varoistaan 

korkosijoituksiin, johdannaisiin ja rajoitetusti eräisiin muihin sijoituksiin.

Rahasto voi ottaa sijoitustoiminnan tehostamiseksi luottoa määrän, joka on 

50 % rahaston varallisuuden arvosta. Tämän lisäksi rahasto voi erityisistä 

syistä ottaa tilapäisesti luottoa määrän, joka on enintään 20 % rahaston 

kokonaisvaroista. Yhteensä luottoa voi siten väliaikaisesti olla enintään 70 % 

kokonaisvaroista. Rahasto vastaa kaikista sijoituskohteena olevien 

kiinteistöjen omistamisesta, hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista ja 

palkkioista, millä on olennaista vaikutusta rahaston tuottoon. Rahasto vastaa 

myös kaikista sijoituskohteiden kaupankäynnistä aiheutuvista kuluista. 

Kiinteistökauppoihin liittyy yleensä 2-4% varainsiirtovero ja niissä käytetään 

tyypillisesti ulkopuolisia asiantuntijoita, joten vaikutukset rahaston tuottoon 

voivat olla olennaiset.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto-osuuksia voi merkitä kunkin vuosineljänneksen viimeisenä 

pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi päättää, että rahasto-osuuksia voidaan 

merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Muuta 

merkintäajankohtaa koskevassa päätöksessään Rahastoyhtiö ilmoittaa 

poikkeavan merkintäpäivän. Merkittävän summan on oltava rahaston 

merkintätilillä viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.

Kussakin kalenterivuodessa on kaksi lunastuspäivää. Lunastuspäivät ovat 

kunkin kalenterivuoden maaliskuun ja syyskuun viimeinen pankkipäivä. 

Lunastustoimeksianto tulee antaa Rahastoyhtiölle viimeistään 

lunastuspäivää edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä tai mikäli 

lunastettava summa on vähintään 500 000 euroa, haluttua lunastuspäivää 

edeltävänä lunastuspäivänä. Lunastusvaroja voi joutua odottamaan jopa 

useita kuukausia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-toimitilakiinteistot. Tuorein 

vuosikertomus toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8640 6410

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.6 % -8.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9130 8430

Keskimääräinen tuotto vuosittain -8.7 % -3.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9720 11570

Keskimääräinen tuotto vuosittain -2.8 % 3.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10320 15580

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.2 % 9.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 927 2575

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 9.6 % 4.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.9 % ennen kuluja ja 3.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 2.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 200 EUR

Irtautumiskulut 5.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 500 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.56 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

255 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

20 % siitä osasta rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0 %:n vuosittaisen 

vertailutuoton. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto (AIF), joka sijoittaa 

varansa pääasiassa Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin 

toimitilakiinteistöihin. Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta 

toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Tilikauden 

voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. 

Rahaston tavoite on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä 

mahdollisimman korkea vuotuinen tuotto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa pääasiassa toimitilakiinteistöihin kuten toimisto-, liiketila-, 

logistiikkatiloihin, muihin soveltuviin kiinteistöihin sekä 

kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa pienen osan varoistaan 

korkosijoituksiin, johdannaisiin ja rajoitetusti eräisiin muihin sijoituksiin.

Rahasto voi ottaa sijoitustoiminnan tehostamiseksi luottoa määrän, joka on 

50 % rahaston varallisuuden arvosta. Tämän lisäksi rahasto voi erityisistä 

syistä ottaa tilapäisesti luottoa määrän, joka on enintään 20 % rahaston 

kokonaisvaroista. Yhteensä luottoa voi siten väliaikaisesti olla enintään 70 % 

kokonaisvaroista. Rahasto vastaa kaikista sijoituskohteena olevien 

kiinteistöjen omistamisesta, hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista ja 

palkkioista, millä on olennaista vaikutusta rahaston tuottoon. Rahasto vastaa 

myös kaikista sijoituskohteiden kaupankäynnistä aiheutuvista kuluista. 

Kiinteistökauppoihin liittyy yleensä 2-4% varainsiirtovero ja niissä käytetään 

tyypillisesti ulkopuolisia asiantuntijoita, joten vaikutukset rahaston tuottoon 

voivat olla olennaiset.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto-osuuksia voi merkitä kunkin vuosineljänneksen viimeisenä 

pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi päättää, että rahasto-osuuksia voidaan 

merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Muuta 

merkintäajankohtaa koskevassa päätöksessään Rahastoyhtiö ilmoittaa 

poikkeavan merkintäpäivän. Merkittävän summan on oltava rahaston 

merkintätilillä viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.

Kussakin kalenterivuodessa on kaksi lunastuspäivää. Lunastuspäivät ovat 

kunkin kalenterivuoden maaliskuun ja syyskuun viimeinen pankkipäivä. 

Lunastustoimeksianto tulee antaa Rahastoyhtiölle viimeistään 

lunastuspäivää edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä tai mikäli 

lunastettava summa on vähintään 500 000 euroa, haluttua lunastuspäivää 

edeltävänä lunastuspäivänä. Lunastusvaroja voi joutua odottamaan jopa 

useita kuukausia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-toimitilakiinteistot. Tuorein 

vuosikertomus toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8750 6550

Keskimääräinen tuotto vuosittain -12.5 % -8.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9240 8600

Keskimääräinen tuotto vuosittain -7.6 % -3.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9840 11800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -1.6 % 3.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10440 15890

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.4 % 9.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 816 2335

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 8.4 % 3.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.9 % ennen kuluja ja 3.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 5.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 500 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.36 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

235 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

20 % siitä osasta rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0 %:n vuosittaisen 

vertailutuoton. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto (AIF), joka sijoittaa 

varansa pääasiassa Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin 

toimitilakiinteistöihin. Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta 

toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Tilikauden 

voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. 

Rahaston tavoite on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä 

mahdollisimman korkea vuotuinen tuotto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa pääasiassa toimitilakiinteistöihin kuten toimisto-, liiketila-, 

logistiikkatiloihin, muihin soveltuviin kiinteistöihin sekä 

kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa pienen osan varoistaan 

korkosijoituksiin, johdannaisiin ja rajoitetusti eräisiin muihin sijoituksiin.

Rahasto voi ottaa sijoitustoiminnan tehostamiseksi luottoa määrän, joka on 

50 % rahaston varallisuuden arvosta. Tämän lisäksi rahasto voi erityisistä 

syistä ottaa tilapäisesti luottoa määrän, joka on enintään 20 % rahaston 

kokonaisvaroista. Yhteensä luottoa voi siten väliaikaisesti olla enintään 70 % 

kokonaisvaroista. Rahasto vastaa kaikista sijoituskohteena olevien 

kiinteistöjen omistamisesta, hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista ja 

palkkioista, millä on olennaista vaikutusta rahaston tuottoon. Rahasto vastaa 

myös kaikista sijoituskohteiden kaupankäynnistä aiheutuvista kuluista. 

Kiinteistökauppoihin liittyy yleensä 2-4% varainsiirtovero ja niissä käytetään 

tyypillisesti ulkopuolisia asiantuntijoita, joten vaikutukset rahaston tuottoon 

voivat olla olennaiset.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto-osuuksia voi merkitä kunkin vuosineljänneksen viimeisenä 

pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi päättää, että rahasto-osuuksia voidaan 

merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Muuta 

merkintäajankohtaa koskevassa päätöksessään Rahastoyhtiö ilmoittaa 

poikkeavan merkintäpäivän. Merkittävän summan on oltava rahaston 

merkintätilillä viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.

Kussakin kalenterivuodessa on kaksi lunastuspäivää. Lunastuspäivät ovat 

kunkin kalenterivuoden maaliskuun ja syyskuun viimeinen pankkipäivä. 

Lunastustoimeksianto tulee antaa Rahastoyhtiölle viimeistään 

lunastuspäivää edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä tai mikäli 

lunastettava summa on vähintään 500 000 euroa, haluttua lunastuspäivää 

edeltävänä lunastuspäivänä. Lunastusvaroja voi joutua odottamaan jopa 

useita kuukausia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-toimitilakiinteistot. Tuorein 

vuosikertomus toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000349055



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8860 6680

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.4 % -7.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9350 8780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -6.5 % -2.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9960 12040

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.4 % 3.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10570 16190

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.7 % 10.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 704 2091

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 7.2 % 3.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.9 % ennen kuluja ja 3.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 5.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 500 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.16 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

215 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

20 % siitä osasta rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0 %:n vuosittaisen 

vertailutuoton. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto (AIF), joka sijoittaa 

varansa pääasiassa Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin 

toimitilakiinteistöihin. Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta 

toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Tilikauden 

voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. 

Rahaston tavoite on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä 

mahdollisimman korkea vuotuinen tuotto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa pääasiassa toimitilakiinteistöihin kuten toimisto-, liiketila-, 

logistiikkatiloihin, muihin soveltuviin kiinteistöihin sekä 

kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa pienen osan varoistaan 

korkosijoituksiin, johdannaisiin ja rajoitetusti eräisiin muihin sijoituksiin.

Rahasto voi ottaa sijoitustoiminnan tehostamiseksi luottoa määrän, joka on 

50 % rahaston varallisuuden arvosta. Tämän lisäksi rahasto voi erityisistä 

syistä ottaa tilapäisesti luottoa määrän, joka on enintään 20 % rahaston 

kokonaisvaroista. Yhteensä luottoa voi siten väliaikaisesti olla enintään 70 % 

kokonaisvaroista. Rahasto vastaa kaikista sijoituskohteena olevien 

kiinteistöjen omistamisesta, hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista ja 

palkkioista, millä on olennaista vaikutusta rahaston tuottoon. Rahasto vastaa 

myös kaikista sijoituskohteiden kaupankäynnistä aiheutuvista kuluista. 

Kiinteistökauppoihin liittyy yleensä 2-4% varainsiirtovero ja niissä käytetään 

tyypillisesti ulkopuolisia asiantuntijoita, joten vaikutukset rahaston tuottoon 

voivat olla olennaiset.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto-osuuksia voi merkitä kunkin vuosineljänneksen viimeisenä 

pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi päättää, että rahasto-osuuksia voidaan 

merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Muuta 

merkintäajankohtaa koskevassa päätöksessään Rahastoyhtiö ilmoittaa 

poikkeavan merkintäpäivän. Merkittävän summan on oltava rahaston 

merkintätilillä viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.

Kussakin kalenterivuodessa on kaksi lunastuspäivää. Lunastuspäivät ovat 

kunkin kalenterivuoden maaliskuun ja syyskuun viimeinen pankkipäivä. 

Lunastustoimeksianto tulee antaa Rahastoyhtiölle viimeistään 

lunastuspäivää edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä tai mikäli 

lunastettava summa on vähintään 500 000 euroa, haluttua lunastuspäivää 

edeltävänä lunastuspäivänä. Lunastusvaroja voi joutua odottamaan jopa 

useita kuukausia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-toimitilakiinteistot. Tuorein 

vuosikertomus toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000349063



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8870 6760

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.3 % -7.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9370 8870

Keskimääräinen tuotto vuosittain -6.3 % -2.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9980 12150

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.2 % 4.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10590 16340

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.9 % 10.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 685 1966

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 7.0 % 3.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.9 % ennen kuluja ja 4.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 5.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 500 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.96 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

195 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

20 % siitä osasta rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0 %:n vuosittaisen 

vertailutuoton. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto (AIF), joka sijoittaa 

varansa pääasiassa Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin 

toimitilakiinteistöihin. Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta 

toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Tilikauden 

voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. 

Rahaston tavoite on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä 

mahdollisimman korkea vuotuinen tuotto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa pääasiassa toimitilakiinteistöihin kuten toimisto-, liiketila-, 

logistiikkatiloihin, muihin soveltuviin kiinteistöihin sekä 

kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa pienen osan varoistaan 

korkosijoituksiin, johdannaisiin ja rajoitetusti eräisiin muihin sijoituksiin.

Rahasto voi ottaa sijoitustoiminnan tehostamiseksi luottoa määrän, joka on 

50 % rahaston varallisuuden arvosta. Tämän lisäksi rahasto voi erityisistä 

syistä ottaa tilapäisesti luottoa määrän, joka on enintään 20 % rahaston 

kokonaisvaroista. Yhteensä luottoa voi siten väliaikaisesti olla enintään 70 % 

kokonaisvaroista. Rahasto vastaa kaikista sijoituskohteena olevien 

kiinteistöjen omistamisesta, hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista ja 

palkkioista, millä on olennaista vaikutusta rahaston tuottoon. Rahasto vastaa 

myös kaikista sijoituskohteiden kaupankäynnistä aiheutuvista kuluista. 

Kiinteistökauppoihin liittyy yleensä 2-4% varainsiirtovero ja niissä käytetään 

tyypillisesti ulkopuolisia asiantuntijoita, joten vaikutukset rahaston tuottoon 

voivat olla olennaiset.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto-osuuksia voi merkitä kunkin vuosineljänneksen viimeisenä 

pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi päättää, että rahasto-osuuksia voidaan 

merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Muuta 

merkintäajankohtaa koskevassa päätöksessään Rahastoyhtiö ilmoittaa 

poikkeavan merkintäpäivän. Merkittävän summan on oltava rahaston 

merkintätilillä viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.

Kussakin kalenterivuodessa on kaksi lunastuspäivää. Lunastuspäivät ovat 

kunkin kalenterivuoden maaliskuun ja syyskuun viimeinen pankkipäivä. 

Lunastustoimeksianto tulee antaa Rahastoyhtiölle viimeistään 

lunastuspäivää edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä tai mikäli 

lunastettava summa on vähintään 500 000 euroa, haluttua lunastuspäivää 

edeltävänä lunastuspäivänä. Lunastusvaroja voi joutua odottamaan jopa 

useita kuukausia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-toimitilakiinteistot. Tuorein 

vuosikertomus toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000349071



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8890 6830

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.1 % -7.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9390 8960

Keskimääräinen tuotto vuosittain -6.1 % -2.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10000 12270

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.0 % 4.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10610 16480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 6.1 % 10.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 666 1841

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 6.8 % 2.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.9 % ennen kuluja ja 4.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 5.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 500 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.76 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

175 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

20 % siitä osasta rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0 %:n vuosittaisen 

vertailutuoton. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt Z

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 

mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain (213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja 

sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on erikoissijoitusrahasto ja vaihtoehtorahasto (AIF), joka sijoittaa 

varansa pääasiassa Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin 

toimitilakiinteistöihin. Rahasto on tuottorahasto, joka jakaa vuotuisesta 

toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajille. Tilikauden 

voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. 

Rahaston tavoite on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä 

mahdollisimman korkea vuotuinen tuotto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahasto sijoittaa pääasiassa toimitilakiinteistöihin kuten toimisto-, liiketila-, 

logistiikkatiloihin, muihin soveltuviin kiinteistöihin sekä 

kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa pienen osan varoistaan 

korkosijoituksiin, johdannaisiin ja rajoitetusti eräisiin muihin sijoituksiin.

Rahasto voi ottaa sijoitustoiminnan tehostamiseksi luottoa määrän, joka on 

50 % rahaston varallisuuden arvosta. Tämän lisäksi rahasto voi erityisistä 

syistä ottaa tilapäisesti luottoa määrän, joka on enintään 20 % rahaston 

kokonaisvaroista. Yhteensä luottoa voi siten väliaikaisesti olla enintään 70 % 

kokonaisvaroista. Rahasto vastaa kaikista sijoituskohteena olevien 

kiinteistöjen omistamisesta, hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista ja 

palkkioista, millä on olennaista vaikutusta rahaston tuottoon. Rahasto vastaa 

myös kaikista sijoituskohteiden kaupankäynnistä aiheutuvista kuluista. 

Kiinteistökauppoihin liittyy yleensä 2-4% varainsiirtovero ja niissä käytetään 

tyypillisesti ulkopuolisia asiantuntijoita, joten vaikutukset rahaston tuottoon 

voivat olla olennaiset.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto-osuuksia voi merkitä kunkin vuosineljänneksen viimeisenä 

pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi päättää, että rahasto-osuuksia voidaan 

merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Muuta 

merkintäajankohtaa koskevassa päätöksessään Rahastoyhtiö ilmoittaa 

poikkeavan merkintäpäivän. Merkittävän summan on oltava rahaston 

merkintätilillä viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.

Kussakin kalenterivuodessa on kaksi lunastuspäivää. Lunastuspäivät ovat 

kunkin kalenterivuoden maaliskuun ja syyskuun viimeinen pankkipäivä. 

Lunastustoimeksianto tulee antaa Rahastoyhtiölle viimeistään 

lunastuspäivää edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä tai mikäli 

lunastettava summa on vähintään 500 000 euroa, haluttua lunastuspäivää 

edeltävänä lunastuspäivänä. Lunastusvaroja voi joutua odottamaan jopa 

useita kuukausia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta 

ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-toimitilakiinteistot. Tuorein 

vuosikertomus toimitetaan sijoittajalle pyynnöstä. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietojaaktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan korkeaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 6, joka 

on toiseksi korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin todennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit, eli rahaston sijoitukset keskittyvät 

pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, joiden 

arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä 

arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Tuotteen sijoitusten hajautus on 

vähäistä yksittäisen sijoituskohteen suuren koon johdosta. Näin ollen 

yksittäisen sijoituskohteen arvonkehitys voi vaikuttaa olennaisesti rahaston 

arvonkehitykseen.

Rahoitusriski, eli riskiä tuotteen velkarahoituksen saatavuuden 

heikkenemisestä ja korkojen ja muiden rahoituskustannuksien 

nousemisesta.

Vipuvaikutus, eli luoton avulla mahdollistetaan korkeampi tuotto kuin 

pelkällä tuotteeseen sijoitetulla pääomalla sijoitettaessa, mutta vastaavasti 

heikoissa olosuhteissa velkavipu vaikuttaa tuotteen arvonkehitykseen sitä 

heikentävästi. Vaikka sijoituskohteiden arvo laskisi, on tuote kuitenkin 

velvollinen maksamaan takaisin otetun luoton koko pääoman ja siihen 

liittyvät korkokulut.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9340 7110

Keskimääräinen tuotto vuosittain -6.6 % -6.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9860 9340

Keskimääräinen tuotto vuosittain -1.4 % -1.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10500 12790

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.0 % 5.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11150 17200

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.5 % 11.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 195 1327

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.0 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 5.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.96 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

195 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

20 % siitä osasta rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0 %:n vuosittaisen 

vertailutuoton. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7230 7180

Keskimääräinen tuotto vuosittain -27.7 % -6.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8610 7700

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.9 % -5.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9710 9220

Keskimääräinen tuotto vuosittain -2.9 % -1.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10760 10080

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.6 % 0.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 457 1531

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.6 % 3.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -1.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.64 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

263 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 7 %:n vuotuisen tuoton (Vertailutuotto 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7380 7320

Keskimääräinen tuotto vuosittain -26.2 % -6.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8790 7860

Keskimääräinen tuotto vuosittain -12.1 % -4.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9910 9400

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.9 % -1.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10980 10280

Keskimääräinen tuotto vuosittain 9.8 % 0.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 263 1343

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.6 % 2.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -1.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.64 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

263 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 7 %:n vuotuisen tuoton (Vertailutuotto 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7410 7460

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.9 % -5.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8820 8000

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.8 % -4.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9940 9570

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.6 % -0.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11020 10460

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.2 % 0.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 228 1173

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.3 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -0.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.29 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

228 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 7 %:n vuotuisen tuoton (Vertailutuotto 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7410 7460

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.9 % -5.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8820 8000

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.8 % -4.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9940 9570

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.6 % -0.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11020 10460

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.2 % 0.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 228 1173

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.3 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -0.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.29 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

228 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 7 %:n vuotuisen tuoton (Vertailutuotto 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset JA

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. 

Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7460 7660

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.4 % -5.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8870 8220

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.3 % -3.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9990 9810

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.1 % -0.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11070 10720

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.7 % 1.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 178 925

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -0.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.79 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

178 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset JB

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000378856



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7460 7660

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.4 % -5.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8870 8220

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.3 % -3.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9990 9810

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.1 % -0.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11070 10720

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.7 % 1.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 178 925

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -0.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.79 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

178 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset JD

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000378864



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7480 7740

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.2 % -5.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8890 8300

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.1 % -3.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10010 9910

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.1 % -0.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11090 10830

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.9 % 1.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 158 825

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.6 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -0.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.59 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

158 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset JO

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000378872



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7490 7780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.1 % -4.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8900 8350

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.0 % -3.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10020 9960

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.2 % -0.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11100 10880

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.0 % 1.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 148 774

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.5 % 1.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -0.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.49 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

148 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000526975



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7440 7580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.6 % -5.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8850 8130

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.5 % -4.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9970 9720

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.3 % -0.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11050 10620

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.5 % 1.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 198 1025

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.0 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -0.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.99 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

198 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 7 %:n vuotuisen tuoton (Vertailutuotto 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset Z

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla noin 5 - 7 % 

vuosittaista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset on vaihtoehtorahastojen hoitajista 

annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa 

maailmanlaajuisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Rahasto 

sijoittaa varansa kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin, 

pääomasijoitusyhtiöihin, suoriin lainasijoituksiin ja hedge-rahastoihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Lunastustoimeksianto tulee jättää rahastoyhtiölle 

viimeistään sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, joka on kolme 

kuukautta ennen lunastuspäivää. Lunastuksia voi tehdä vain kaksi kertaa 

vuodessa maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivinä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 03/2015 - 03/2020, (**) 

01/2016 - 01/2021, (***) 08/2017 - 08/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Sijoittajan on maksettava huomattavia lisäkuluja varhaisesta 

lunastamisesta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7440 7580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.6 % -5.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8850 8130

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.5 % -4.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9970 9720

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.3 % -0.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11050 10620

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.5 % 1.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 198 1025

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.0 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 1.4 % ennen kuluja ja -0.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.99 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

198 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa 7 %:n vuotuisen tuoton (Vertailutuotto 

tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksona. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaa Korko A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 1 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina rahaston sääntöjen ja 

sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahasto sijoittaa pääasiassa talletuksiin luottolaitoksissa, korkoa tuottaviin 

arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten talletusten korot, sijoitetaan 

uudelleen.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia vain jokaisen 

kalenterikuukauden 15. päivä tai viimeinen pankkipäivä ja jos 15. päivä ei ole 

pankkipäivä, edeltävänä pankkipäivänä.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-vakaa-korko. Tietoa rahaston 

muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-

aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000034798



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 06/2021 - 06/2022, (**) 

04/2017 - 04/2018, (***) 04/2013 - 04/2014.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 1 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 1, joka 

on matalin riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan erittäin matalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin 

epätodennäköisesti rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9950

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9970

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.3 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10010

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 1 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 10

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 0.2 % ennen kuluja ja 0.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

10 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä 

kulloisessakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-maltillinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. 

Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000243365



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

07/2015 - 07/2019, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8030 8130

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.7 % -5.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9110 9710

Keskimääräinen tuotto vuosittain -8.9 % -0.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10060 10970

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.6 % 2.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11020 12090

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.2 % 4.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 328 832

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4.2 % ennen kuluja ja 2.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

122 EUR

Liiketoimikulut 0.09 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä 

kulloisessakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-maltillinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000188677



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

07/2015 - 07/2019, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8030 8130

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.7 % -5.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9110 9710

Keskimääräinen tuotto vuosittain -8.9 % -0.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10060 10970

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.6 % 2.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11020 12090

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.2 % 4.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 328 832

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4.2 % ennen kuluja ja 2.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

122 EUR

Liiketoimikulut 0.09 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä 

kulloisessakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-maltillinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000531009



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

07/2015 - 07/2019, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8230 8420

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.7 % -4.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9330 10050

Keskimääräinen tuotto vuosittain -6.7 % 0.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10300 11340

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.0 % 3.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11280 12500

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.8 % 5.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 96 450

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.0 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4.2 % ennen kuluja ja 3.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.87 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

87 EUR

Liiketoimikulut 0.09 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen Z

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä 

kulloisessakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-maltillinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000531017



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

07/2015 - 07/2019, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8230 8420

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.7 % -4.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9330 10050

Keskimääräinen tuotto vuosittain -6.7 % 0.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10300 11340

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.0 % 3.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11280 12500

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.8 % 5.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 96 450

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.0 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4.2 % ennen kuluja ja 3.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.87 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

87 EUR

Liiketoimikulut 0.09 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä kulloises-

sakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-tasapainoinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalahkoa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000243373



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2016 - 09/2020, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6820 6930

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.8 % -8.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8700 9470

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.0 % -1.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10150 11360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.5 % 3.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12000 13300

Keskimääräinen tuotto vuosittain 20.0 % 7.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 325 849

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.0 % ennen kuluja ja 3.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.18 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

118 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

11 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä kulloises-

sakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-tasapainoinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2016 - 09/2020, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6820 6930

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.8 % -8.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8700 9470

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.0 % -1.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10150 11360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.5 % 3.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12000 13300

Keskimääräinen tuotto vuosittain 20.0 % 7.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 325 849

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.0 % ennen kuluja ja 3.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.18 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

118 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

11 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä kulloises-

sakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-tasapainoinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2016 - 09/2020, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6990 7180

Keskimääräinen tuotto vuosittain -30.1 % -8.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8910 9800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -10.9 % -0.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10390 11750

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.9 % 4.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12280 13740

Keskimääräinen tuotto vuosittain 22.8 % 8.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 94 453

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.9 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.1 % ennen kuluja ja 4.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.83 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

83 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

11 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen Z

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä kulloises-

sakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-tasapainoinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2016 - 09/2020, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6990 7180

Keskimääräinen tuotto vuosittain -30.1 % -8.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8910 9800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -10.9 % -0.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10390 11750

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.9 % 4.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12280 13740

Keskimääräinen tuotto vuosittain 22.8 % 8.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 94 453

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.9 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.1 % ennen kuluja ja 4.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.83 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

83 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

11 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä 

kulloisessakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-tuottohakuinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalahkoa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000243381



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

03/2014 - 03/2019, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5430 5210

Keskimääräinen tuotto vuosittain -45.7 % -12.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8370 8040

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.3 % -4.3 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10280 12680

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.8 % 4.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12980 15040

Keskimääräinen tuotto vuosittain 29.8 % 8.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 326 1129

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.6 % ennen kuluja ja 4.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.09 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

8 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä 

kulloisessakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-tuottohakuinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.

FI4000188701



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

03/2014 - 03/2019, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5430 5210

Keskimääräinen tuotto vuosittain -45.7 % -12.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8370 8040

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.3 % -4.3 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10280 12680

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.8 % 4.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12980 15040

Keskimääräinen tuotto vuosittain 29.8 % 8.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 326 1129

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.6 % ennen kuluja ja 4.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.09 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

8 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä 

kulloisessakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-tuottohakuinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole 

tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

03/2014 - 03/2019, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5580 5430

Keskimääräinen tuotto vuosittain -44.2 % -11.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8580 8360

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.2 % -3.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10520 13150

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.2 % 5.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13280 15590

Keskimääräinen tuotto vuosittain 32.8 % 9.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 94 640

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.9 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.6 % ennen kuluja ja 5.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.86 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

86 EUR

Liiketoimikulut 0.09 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

8 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen Z

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Erikoissijoitusrahasto. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain 

(213/2019) mukaisista rajoituksista koskien varojen hajauttamista, sallittuja sijoituskohteita ja rahaston aukioloa.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen on 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen 

erikoissijoitusrahasto. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, jolloin 

rahastolle lasketaan arvo. Rahasto-osuuksia koskevat 

lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu kalenterikuukauden 15. 

päivään mennessä, toteutetaan saman kuukauden viimeisen pankkipäivän 

rahasto-osuuden arvoon.

Rahasto on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) 

maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii 

aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin 

vertailuindeksi. Rahasto on Aktian sijoitusnäkemyksen ilmentymä 

kulloisessakin markkinatilanteessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus ja viimeisimmät 

tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi 

https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-varainhoito-tuottohakuinen. Tietoa 

rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalahkoa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla keskimääräinen tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

03/2014 - 03/2019, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5580 5430

Keskimääräinen tuotto vuosittain -44.2 % -11.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8580 8360

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.2 % -3.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10520 13150

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.2 % 5.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13280 15590

Keskimääräinen tuotto vuosittain 32.8 % 9.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 94 640

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.9 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.6 % ennen kuluja ja 5.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.86 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

86 EUR

Liiketoimikulut 0.09 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

8 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Lisätietoja ja 

rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä aiemmat tuottonäkymien 

laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia America A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin 

pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. 

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Painopiste on 

yrityksissä, joilla on vahva markkina-asema, osaava johto ja selkeä 

kasvustrategia sekä tase, jonka avulla yritykset kannattavasti ja 

pitkäjänteisesti voivat parantaa asemiaan. Myös yhtiöitä, joilla on vahva 

jalansija kehittyvillä markkinoilla suositaan. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on Standard & Poors 500 Net Total Return Index 

USD Euro Converted, joka kuvaa 500 sellaisen osakkeen kehitystä, joilla 

käydään kauppaa amerikkalaisissa pörseissä. Standard & Poors 500 Net 

Total Return Index USD Euro Converted on nettotuottoindeksi, joten sen 

arvossa huomioidaan yritysten osingot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Käytännössä johdannaisten 

käyttö on pientä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

america. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

03/2017 - 03/2022, (***) 11/2016 - 11/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2100 2700

Keskimääräinen tuotto vuosittain -79.0 % -23.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7610 4080

Keskimääräinen tuotto vuosittain -23.9 % -16.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10740 15370

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.4 % 9.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15280 21270

Keskimääräinen tuotto vuosittain 52.8 % 16.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 388 1917

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.9 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 11.3 % ennen kuluja ja 9.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.89 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

188 EUR

Liiketoimikulut 0.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

4 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia America B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin 

pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. 

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Painopiste on 

yrityksissä, joilla on vahva markkina-asema, osaava johto ja selkeä 

kasvustrategia sekä tase, jonka avulla yritykset kannattavasti ja 

pitkäjänteisesti voivat parantaa asemiaan. Myös yhtiöitä, joilla on vahva 

jalansija kehittyvillä markkinoilla suositaan. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on Standard & Poors 500 Net Total Return Index 

USD Euro Converted, joka kuvaa 500 sellaisen osakkeen kehitystä, joilla 

käydään kauppaa amerikkalaisissa pörseissä. Standard & Poors 500 Net 

Total Return Index USD Euro Converted on nettotuottoindeksi, joten sen 

arvossa huomioidaan yritysten osingot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Käytännössä johdannaisten 

käyttö on pientä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

america. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

03/2017 - 03/2022, (***) 11/2016 - 11/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2100 2700

Keskimääräinen tuotto vuosittain -79.0 % -23.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7610 4080

Keskimääräinen tuotto vuosittain -23.9 % -16.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10740 15370

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.4 % 9.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15280 21270

Keskimääräinen tuotto vuosittain 52.8 % 16.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 388 1917

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.9 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 11.3 % ennen kuluja ja 9.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.89 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

188 EUR

Liiketoimikulut 0.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

4 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia America X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin 

pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. 

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Painopiste on 

yrityksissä, joilla on vahva markkina-asema, osaava johto ja selkeä 

kasvustrategia sekä tase, jonka avulla yritykset kannattavasti ja 

pitkäjänteisesti voivat parantaa asemiaan. Myös yhtiöitä, joilla on vahva 

jalansija kehittyvillä markkinoilla suositaan. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on Standard & Poors 500 Net Total Return Index 

USD Euro Converted, joka kuvaa 500 sellaisen osakkeen kehitystä, joilla 

käydään kauppaa amerikkalaisissa pörseissä. Standard & Poors 500 Net 

Total Return Index USD Euro Converted on nettotuottoindeksi, joten sen 

arvossa huomioidaan yritysten osingot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Käytännössä johdannaisten 

käyttö on pientä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

america. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

03/2017 - 03/2022, (***) 11/2016 - 11/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2240 2920

Keskimääräinen tuotto vuosittain -77.6 % -21.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7850 4390

Keskimääräinen tuotto vuosittain -21.5 % -15.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11050 16340

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.5 % 10.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15680 22550

Keskimääräinen tuotto vuosittain 56.8 % 17.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 102 868

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.0 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 11.4 % ennen kuluja ja 10.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.99 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

98 EUR

Liiketoimikulut 0.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

4 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Arvo Rein A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahaston tavoite on saavuttaa STOXX Europe 600 Net Return EUR -

vertailuindeksiä parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla 

saksankielisen Euroopan pörssinoteerattuihin arvoyhtiöihin.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto on osakerahasto. joka sijoittaa varansa pääosin saksankielisen 

Euroopan (Saksa, Itävalta ja Sveitsi) arvoyhtiöiden osakkeisiin ja 

osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu 

tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

arvo-rein. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2013 - 08/2019, (***) 06/2012 - 06/2018.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3150 550

Keskimääräinen tuotto vuosittain -68.5 % -38.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6440 1950

Keskimääräinen tuotto vuosittain -35.6 % -23.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10800 15470

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.0 % 7.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 17090 23990

Keskimääräinen tuotto vuosittain 70.9 % 15.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 336 1712

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.4 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 9.3 % ennen kuluja ja 7.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.18 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

18 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa STOXX Europe 600 Net Return EUR-osakeindeksin 

(Vertailuindeksi) kehityksen tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän vuoden 

ajanjaksona. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Arvo Rein O

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahaston tavoite on saavuttaa STOXX Europe 600 Net Return EUR -

vertailuindeksiä parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla 

saksankielisen Euroopan pörssinoteerattuihin arvoyhtiöihin.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto on osakerahasto. joka sijoittaa varansa pääosin saksankielisen 

Euroopan (Saksa, Itävalta ja Sveitsi) arvoyhtiöiden osakkeisiin ja 

osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu 

tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

arvo-rein. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000364278



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2013 - 08/2019, (***) 06/2012 - 06/2018.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3290 560

Keskimääräinen tuotto vuosittain -67.1 % -38.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6650 2110

Keskimääräinen tuotto vuosittain -33.5 % -22.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11090 16410

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.9 % 8.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 17510 25380

Keskimääräinen tuotto vuosittain 75.1 % 16.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 70 710

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.7 % 0.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 9.3 % ennen kuluja ja 8.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

51 EUR

Liiketoimikulut 0.18 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

18 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa STOXX Europe 600 Net Return EUR-osakeindeksin 

(Vertailuindeksi) kehityksen tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän vuoden 

ajanjaksona. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Arvo Rein T

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahaston tavoite on saavuttaa STOXX Europe 600 Net Return EUR -

vertailuindeksiä parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla 

saksankielisen Euroopan pörssinoteerattuihin arvoyhtiöihin.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto on osakerahasto. joka sijoittaa varansa pääosin saksankielisen 

Euroopan (Saksa, Itävalta ja Sveitsi) arvoyhtiöiden osakkeisiin ja 

osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoitusprosessia on kuvattu 

tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen 

sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

arvo-rein. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000340153



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2013 - 08/2019, (***) 06/2012 - 06/2018.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3150 550

Keskimääräinen tuotto vuosittain -68.5 % -38.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6440 1950

Keskimääräinen tuotto vuosittain -35.6 % -23.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10800 15470

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.0 % 7.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 17090 23990

Keskimääräinen tuotto vuosittain 70.9 % 15.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 336 1712

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.4 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 9.3 % ennen kuluja ja 7.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.18 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

18 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä Rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa STOXX Europe 600 Net Return EUR-osakeindeksin 

(Vertailuindeksi) kehityksen tarkastelupäivää edeltävää päivää edeltävän vuoden 

ajanjaksona. Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Capital A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin osakkeisiin ja 

osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja 

sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja 

markkinoista. Painopiste on yrityksissä, joilla on johtava markkina-asema 

omalla alallaan, ja joilla on lisäarvoa tuottavaa erityisosaamista. 

Sijoituskohteiden valinnassa yhtiöiden arvostus on aina keskeinen 

valintakriteeri. Arvostuksen tulee olla kohtuullinen suhteessa yhtiön 

tuloksentekokykyyn, taseen vahvuuteen ja pidemmän aikavälin 

kasvunäkymiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on OMXH CAP GI, joka on suomalaisten 

pörssiyhtiöiden osakkeiden arvonmuutosta kuvaava indeksi. Yksittäisen 

yhtiön painoarvo on korkeintaan 10 %. OMXH CAP GI on tuottoindeksi, 

jossa huomioidaan yhtiöiden osinkotuotot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

capital. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI0008804976



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2013 - 06/2019, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3390 2600

Keskimääräinen tuotto vuosittain -66.1 % -20.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6620 2850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -33.8 % -18.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10800 15720

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.0 % 7.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 19040 21580

Keskimääräinen tuotto vuosittain 90.4 % 13.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 385 2284

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.9 % 2.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.1 % ennen kuluja ja 7.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.85 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

185 EUR

Liiketoimikulut 0.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

5 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Capital B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin osakkeisiin ja 

osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja 

sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja 

markkinoista. Painopiste on yrityksissä, joilla on johtava markkina-asema 

omalla alallaan, ja joilla on lisäarvoa tuottavaa erityisosaamista. 

Sijoituskohteiden valinnassa yhtiöiden arvostus on aina keskeinen 

valintakriteeri. Arvostuksen tulee olla kohtuullinen suhteessa yhtiön 

tuloksentekokykyyn, taseen vahvuuteen ja pidemmän aikavälin 

kasvunäkymiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on OMXH CAP GI, joka on suomalaisten 

pörssiyhtiöiden osakkeiden arvonmuutosta kuvaava indeksi. Yksittäisen 

yhtiön painoarvo on korkeintaan 10 %. OMXH CAP GI on tuottoindeksi, 

jossa huomioidaan yhtiöiden osinkotuotot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

capital. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI0008801071



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2013 - 06/2019, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3390 2600

Keskimääräinen tuotto vuosittain -66.1 % -20.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6620 2850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -33.8 % -18.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10800 15720

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.0 % 7.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 19040 21580

Keskimääräinen tuotto vuosittain 90.4 % 13.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 385 2284

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.9 % 2.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.1 % ennen kuluja ja 7.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.85 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

185 EUR

Liiketoimikulut 0.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

5 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Capital K

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin osakkeisiin ja 

osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja 

sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja 

markkinoista. Painopiste on yrityksissä, joilla on johtava markkina-asema 

omalla alallaan, ja joilla on lisäarvoa tuottavaa erityisosaamista. 

Sijoituskohteiden valinnassa yhtiöiden arvostus on aina keskeinen 

valintakriteeri. Arvostuksen tulee olla kohtuullinen suhteessa yhtiön 

tuloksentekokykyyn, taseen vahvuuteen ja pidemmän aikavälin 

kasvunäkymiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on OMXH CAP GI, joka on suomalaisten 

pörssiyhtiöiden osakkeiden arvonmuutosta kuvaava indeksi. Yksittäisen 

yhtiön painoarvo on korkeintaan 10 %. OMXH CAP GI on tuottoindeksi, 

jossa huomioidaan yhtiöiden osinkotuotot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

capital. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2013 - 06/2019, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3520 2780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.8 % -19.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6810 3050

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.9 % -18.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11080 16610

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.8 % 8.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 19490 22750

Keskimääräinen tuotto vuosittain 94.9 % 14.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 127 1332

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.3 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.1 % ennen kuluja ja 8.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

122 EUR

Liiketoimikulut 0.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

5 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, 

joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Capital L

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin osakkeisiin ja 

osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja 

sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja 

markkinoista. Painopiste on yrityksissä, joilla on johtava markkina-asema 

omalla alallaan, ja joilla on lisäarvoa tuottavaa erityisosaamista. 

Sijoituskohteiden valinnassa yhtiöiden arvostus on aina keskeinen 

valintakriteeri. Arvostuksen tulee olla kohtuullinen suhteessa yhtiön 

tuloksentekokykyyn, taseen vahvuuteen ja pidemmän aikavälin 

kasvunäkymiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on OMXH CAP GI, joka on suomalaisten 

pörssiyhtiöiden osakkeiden arvonmuutosta kuvaava indeksi. Yksittäisen 

yhtiön painoarvo on korkeintaan 10 %. OMXH CAP GI on tuottoindeksi, 

jossa huomioidaan yhtiöiden osinkotuotot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

capital. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2013 - 06/2019, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3520 2780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.8 % -19.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6810 3050

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.9 % -18.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11080 16610

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.8 % 8.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 19490 22750

Keskimääräinen tuotto vuosittain 94.9 % 14.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 127 1332

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.3 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.1 % ennen kuluja ja 8.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

122 EUR

Liiketoimikulut 0.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

5 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, 

joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Capital X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin osakkeisiin ja 

osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja 

sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja 

markkinoista. Painopiste on yrityksissä, joilla on johtava markkina-asema 

omalla alallaan, ja joilla on lisäarvoa tuottavaa erityisosaamista. 

Sijoituskohteiden valinnassa yhtiöiden arvostus on aina keskeinen 

valintakriteeri. Arvostuksen tulee olla kohtuullinen suhteessa yhtiön 

tuloksentekokykyyn, taseen vahvuuteen ja pidemmän aikavälin 

kasvunäkymiin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on OMXH CAP GI, joka on suomalaisten 

pörssiyhtiöiden osakkeiden arvonmuutosta kuvaava indeksi. Yksittäisen 

yhtiön painoarvo on korkeintaan 10 %. OMXH CAP GI on tuottoindeksi, 

jossa huomioidaan yhtiöiden osinkotuotot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

capital. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2013 - 06/2019, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3550 2830

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.5 % -19.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6840 3110

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.6 % -17.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11100 16860

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.0 % 9.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 19510 23080

Keskimääräinen tuotto vuosittain 95.1 % 15.0 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 100 1056

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.0 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.1 % ennen kuluja ja 9.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.95 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

95 EUR

Liiketoimikulut 0.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

5 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Corporate Bond+ A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkealaatuisiin 

Investment Grade (IG) -luottoluokituksen omaaviin rahoituslaitosten ja 

yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Enintään 25 % rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle IG luottoluokiteltuihin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia 

luottoluokittelemattomiin joukkovelkakirjalainoihin voidaan tehdä. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituskohteita valittaessa korostetaan korkeaa hajautusta niin liikkeeseen 

laskija- kuin sektoritasolla sekä hyvää riskikorjattua tuottoa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 500 

MM Corporate. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys. Indeksi kuvaa hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen yritys- ja valtionlainojen 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI0008808365



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2016 - 06/2018, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8160 3130

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.4 % -44.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8180 7590

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.2 % -12.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10160 10430

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.6 % 2.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11190 11380

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.9 % 6.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 174 265

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.4 % ennen kuluja ja 2.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.66 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

65 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Corporate Bond+ B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkealaatuisiin 

Investment Grade (IG) -luottoluokituksen omaaviin rahoituslaitosten ja 

yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Enintään 25 % rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle IG luottoluokiteltuihin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia 

luottoluokittelemattomiin joukkovelkakirjalainoihin voidaan tehdä. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituskohteita valittaessa korostetaan korkeaa hajautusta niin liikkeeseen 

laskija- kuin sektoritasolla sekä hyvää riskikorjattua tuottoa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 500 

MM Corporate. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys. Indeksi kuvaa hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen yritys- ja valtionlainojen 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI0008803853



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2016 - 06/2018, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8160 3130

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.4 % -44.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8180 7590

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.2 % -12.9 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10160 10430

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.6 % 2.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11190 11380

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.9 % 6.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 174 265

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.4 % ennen kuluja ja 2.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.66 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

65 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Corporate Bond+ C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkealaatuisiin 

Investment Grade (IG) -luottoluokituksen omaaviin rahoituslaitosten ja 

yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Enintään 25 % rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle IG luottoluokiteltuihin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia 

luottoluokittelemattomiin joukkovelkakirjalainoihin voidaan tehdä. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituskohteita valittaessa korostetaan korkeaa hajautusta niin liikkeeseen 

laskija- kuin sektoritasolla sekä hyvää riskikorjattua tuottoa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 500 

MM Corporate. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys. Indeksi kuvaa hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen yritys- ja valtionlainojen 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2016 - 06/2018, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8190 3130

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.1 % -44.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8200 7640

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.0 % -12.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10180 10480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.8 % 2.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11220 11440

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.2 % 7.0 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 147 208

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.5 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.4 % ennen kuluja ja 2.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.39 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

38 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Corporate Bond+ D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkealaatuisiin 

Investment Grade (IG) -luottoluokituksen omaaviin rahoituslaitosten ja 

yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Enintään 25 % rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle IG luottoluokiteltuihin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia 

luottoluokittelemattomiin joukkovelkakirjalainoihin voidaan tehdä. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituskohteita valittaessa korostetaan korkeaa hajautusta niin liikkeeseen 

laskija- kuin sektoritasolla sekä hyvää riskikorjattua tuottoa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 500 

MM Corporate. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys. Indeksi kuvaa hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen yritys- ja valtionlainojen 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI0008811302



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2016 - 06/2018, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8190 3130

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.1 % -44.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8200 7640

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.0 % -12.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10180 10480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.8 % 2.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11220 11440

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.2 % 7.0 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 147 208

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.5 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.4 % ennen kuluja ja 2.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.39 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

38 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Corporate Bond+ X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkealaatuisiin 

Investment Grade (IG) -luottoluokituksen omaaviin rahoituslaitosten ja 

yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Enintään 25 % rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle IG luottoluokiteltuihin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoituksia 

luottoluokittelemattomiin joukkovelkakirjalainoihin voidaan tehdä. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituskohteita valittaessa korostetaan korkeaa hajautusta niin liikkeeseen 

laskija- kuin sektoritasolla sekä hyvää riskikorjattua tuottoa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 500 

MM Corporate. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys. Indeksi kuvaa hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen yritys- ja valtionlainojen 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000301106



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

06/2016 - 06/2018, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8280 3160

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.2 % -43.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8290 7720

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.1 % -12.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10290 10600

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.9 % 2.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11340 11560

Keskimääräinen tuotto vuosittain 13.4 % 7.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 44 95

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.4 % 0.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.4 % ennen kuluja ja 2.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.35 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

35 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Bond+ A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR, USD) 

joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen 

täysimääräisesti valuuttariskiltä. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin hyvän luottoluokkituksen 

joukkovelkakirjoihin, eli joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseen laskijan 

luottoluokituksen arvioidaan olevan keskimäärin Standard & Poors BBB-.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio on +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu JP Morgan Emerging Bond 

Index Global Diversified, joka kuvaa kehittyvien valtioiden muussa kuin 

omassa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI0008811690



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2013 - 03/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6310 1110

Keskimääräinen tuotto vuosittain -36.9 % -42.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7230 5020

Keskimääräinen tuotto vuosittain -27.7 % -15.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10190 11070

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.9 % 2.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11930 13030

Keskimääräinen tuotto vuosittain 19.3 % 6.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 191 535

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.9 % 1.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.8 % ennen kuluja ja 2.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.93 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

92 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Bond+ B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR, USD) 

joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen 

täysimääräisesti valuuttariskiltä. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin hyvän luottoluokkituksen 

joukkovelkakirjoihin, eli joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseen laskijan 

luottoluokituksen arvioidaan olevan keskimäärin Standard & Poors BBB-.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio on +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu JP Morgan Emerging Bond 

Index Global Diversified, joka kuvaa kehittyvien valtioiden muussa kuin 

omassa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2013 - 03/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6310 1110

Keskimääräinen tuotto vuosittain -36.9 % -42.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7230 5020

Keskimääräinen tuotto vuosittain -27.7 % -15.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10190 11070

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.9 % 2.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11930 13030

Keskimääräinen tuotto vuosittain 19.3 % 6.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 191 535

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.9 % 1.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.8 % ennen kuluja ja 2.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.93 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

92 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Bond+ C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR, USD) 

joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen 

täysimääräisesti valuuttariskiltä. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin hyvän luottoluokkituksen 

joukkovelkakirjoihin, eli joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseen laskijan 

luottoluokituksen arvioidaan olevan keskimäärin Standard & Poors BBB-.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio on +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu JP Morgan Emerging Bond 

Index Global Diversified, joka kuvaa kehittyvien valtioiden muussa kuin 

omassa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2013 - 03/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6340 1110

Keskimääräinen tuotto vuosittain -36.6 % -42.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7260 5090

Keskimääräinen tuotto vuosittain -27.4 % -15.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10220 11200

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.2 % 2.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11950 13180

Keskimääräinen tuotto vuosittain 19.5 % 7.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 161 400

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.6 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.8 % ennen kuluja ja 2.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.63 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

62 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Bond+ D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR, USD) 

joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen 

täysimääräisesti valuuttariskiltä. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin hyvän luottoluokkituksen 

joukkovelkakirjoihin, eli joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseen laskijan 

luottoluokituksen arvioidaan olevan keskimäärin Standard & Poors BBB-.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio on +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu JP Morgan Emerging Bond 

Index Global Diversified, joka kuvaa kehittyvien valtioiden muussa kuin 

omassa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2013 - 03/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6340 1110

Keskimääräinen tuotto vuosittain -36.6 % -42.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7260 5090

Keskimääräinen tuotto vuosittain -27.4 % -15.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10220 11200

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.2 % 2.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11950 13180

Keskimääräinen tuotto vuosittain 19.5 % 7.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 161 400

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.6 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.8 % ennen kuluja ja 2.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.63 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

62 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Bond+ X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR, USD) 

joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen 

täysimääräisesti valuuttariskiltä. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin hyvän luottoluokkituksen 

joukkovelkakirjoihin, eli joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseen laskijan 

luottoluokituksen arvioidaan olevan keskimäärin Standard & Poors BBB-.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio on +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu JP Morgan Emerging Bond 

Index Global Diversified, joka kuvaa kehittyvien valtioiden muussa kuin 

omassa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2013 - 03/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6410 1120

Keskimääräinen tuotto vuosittain -35.9 % -42.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7340 5170

Keskimääräinen tuotto vuosittain -26.6 % -15.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10340 11360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.4 % 3.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12090 13370

Keskimääräinen tuotto vuosittain 20.9 % 7.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 51 235

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.5 % 0.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.8 % ennen kuluja ja 3.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.51 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

51 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kehittyvien maiden 

yritysten tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin USD- tai euromääräisiin 

joukkovelkakirjalainoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin korkeamman luottoluokituksen 

Investment Grade -lainoihin. Enintään 15% rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle Investment Grade -luokiteltuihin tai luottoluokittelemattomiin 

joukkovelkakirjalainoihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia. Rahasto suojaa 

muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 5 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. Yleisen korkotason muutokset 

vaikuttavat käänteisesti rahaston korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio 

on esimerkiksi 5, se merkitsee, että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi 

keskimäärin noin viiden prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta 

rahaston korkosijoituksien osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu J.P. Morgan CEMBI Broad 

Diversified Investment Grade Hedged Eur, joka kuvaa kehittyvien maiden 

yritysten joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

09/2017 - 09/2020, (***) 09/2018 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7540 1800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -24.6 % -43.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7970 6470

Keskimääräinen tuotto vuosittain -20.3 % -13.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9980 10630

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.2 % 2.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11280 11400

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.8 % 4.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 209 471

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.1 % 1.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.5 % ennen kuluja ja 2.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

110 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 5 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kehittyvien maiden 

yritysten tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin USD- tai euromääräisiin 

joukkovelkakirjalainoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin korkeamman luottoluokituksen 

Investment Grade -lainoihin. Enintään 15% rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle Investment Grade -luokiteltuihin tai luottoluokittelemattomiin 

joukkovelkakirjalainoihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia. Rahasto suojaa 

muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 5 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. Yleisen korkotason muutokset 

vaikuttavat käänteisesti rahaston korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio 

on esimerkiksi 5, se merkitsee, että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi 

keskimäärin noin viiden prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta 

rahaston korkosijoituksien osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu J.P. Morgan CEMBI Broad 

Diversified Investment Grade Hedged Eur, joka kuvaa kehittyvien maiden 

yritysten joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

09/2017 - 09/2020, (***) 09/2018 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7540 1800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -24.6 % -43.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7970 6470

Keskimääräinen tuotto vuosittain -20.3 % -13.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9980 10630

Keskimääräinen tuotto vuosittain -0.2 % 2.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11280 11400

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.8 % 4.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 209 471

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.1 % 1.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.5 % ennen kuluja ja 2.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

110 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 5 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kehittyvien maiden 

yritysten tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin USD- tai euromääräisiin 

joukkovelkakirjalainoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin korkeamman luottoluokituksen 

Investment Grade -lainoihin. Enintään 15% rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle Investment Grade -luokiteltuihin tai luottoluokittelemattomiin 

joukkovelkakirjalainoihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia. Rahasto suojaa 

muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 5 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. Yleisen korkotason muutokset 

vaikuttavat käänteisesti rahaston korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio 

on esimerkiksi 5, se merkitsee, että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi 

keskimäärin noin viiden prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta 

rahaston korkosijoituksien osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu J.P. Morgan CEMBI Broad 

Diversified Investment Grade Hedged Eur, joka kuvaa kehittyvien maiden 

yritysten joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

09/2017 - 09/2020, (***) 09/2018 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7580 1800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -24.2 % -43.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8010 6540

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.9 % -13.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10020 10740

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.2 % 2.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11320 11510

Keskimääräinen tuotto vuosittain 13.2 % 4.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 174 358

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.5 % ennen kuluja ja 2.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.76 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

75 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 5 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kehittyvien maiden 

yritysten tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin USD- tai euromääräisiin 

joukkovelkakirjalainoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin korkeamman luottoluokituksen 

Investment Grade -lainoihin. Enintään 15% rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle Investment Grade -luokiteltuihin tai luottoluokittelemattomiin 

joukkovelkakirjalainoihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia. Rahasto suojaa 

muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 5 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. Yleisen korkotason muutokset 

vaikuttavat käänteisesti rahaston korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio 

on esimerkiksi 5, se merkitsee, että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi 

keskimäärin noin viiden prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta 

rahaston korkosijoituksien osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu J.P. Morgan CEMBI Broad 

Diversified Investment Grade Hedged Eur, joka kuvaa kehittyvien maiden 

yritysten joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

09/2017 - 09/2020, (***) 09/2018 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7580 1800

Keskimääräinen tuotto vuosittain -24.2 % -43.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8010 6540

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.9 % -13.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10020 10740

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.2 % 2.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11320 11510

Keskimääräinen tuotto vuosittain 13.2 % 4.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 174 358

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.5 % ennen kuluja ja 2.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.76 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

75 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 5 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+ X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kehittyvien maiden 

yritysten tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin USD- tai euromääräisiin 

joukkovelkakirjalainoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 6 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin korkeamman luottoluokituksen 

Investment Grade -lainoihin. Enintään 15% rahaston varoista voi olla 

sijoitettuna alle Investment Grade -luokiteltuihin tai luottoluokittelemattomiin 

joukkovelkakirjalainoihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia. Rahasto suojaa 

muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttariskin.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 5 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. Yleisen korkotason muutokset 

vaikuttavat käänteisesti rahaston korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio 

on esimerkiksi 5, se merkitsee, että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi 

keskimäärin noin viiden prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta 

rahaston korkosijoituksien osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on valuuttasuojattu J.P. Morgan CEMBI Broad 

Diversified Investment Grade Hedged Eur, joka kuvaa kehittyvien maiden 

yritysten joukkovelkakirjalainojen kehitystä.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-corporate-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

09/2017 - 09/2020, (***) 09/2018 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7670 1810

Keskimääräinen tuotto vuosittain -23.3 % -43.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8100 6650

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.0 % -12.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10140 10910

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.4 % 2.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11450 11680

Keskimääräinen tuotto vuosittain 14.5 % 5.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 58 194

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.6 % 0.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.5 % ennen kuluja ja 2.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.59 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

58 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 5 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Equity Select A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Equity Select (jatkossa rahasto) on 

sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on 

jatkuvasti sijoitettu JPM Emerging Markets Opportunities Fund -

sijoitusrahastoon (jatkossa kohderahasto). Rahaston tuotto voi poiketa 

kohderahaston tuotosta riippuen siitä, miten suuri käteisvarojen osuus 

rahastossa on. Suurin sallittu käteispaino on 15 %. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonkehitys pitkällä aikavälillä. 

Rahaston toiminnassa tavoitellaan tuottoa, joka ylittää vertailuindeksin 

tuoton. Vähintään 67 % kohderahaston varoista (pois lukien käteisvarat) 

sijoitetaan sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden kotipaikka on, tai suurin osa 

taloudellisesta toiminnasta tapahtuu maassa, joka luokitellaan kehittyväksi 

markkinaksi. Kohderahasto yhdistää maa-, toimiala-, ja osakevalinnassaan 

perustavanlaatuisen analyysin kvantitatiiviseen prosessiin tavoitteena tuoton 

luominen. Kohderahaston varat voivat olla noteerattu missä tahansa 

valuutassa ja valuuttariski voi olla suojattu. Kohderahasto voi käyttää 

johdannaisinstrumentteja riskienhallintaan ja tehokkaan salkunhoidon 

saavuttamiseksi.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets -indeksi (Total Return 

Net), joka mittaa kehitystä kehittyvillä osakemarkkinoilla. MSCI Emerging 

Markets -indeksi on tuottoindeksi ja huomioi yritysten netto-osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Kohderahasto voi käyttää johdannaisia positioidensa suojaamiseen ja 

tehostaakseen salkunhoitoa. Rahaston ja kohderahaston sijoituskohteena 

olevan osuussarjan valuutta on euro. Kohderahaston sijoituskohteen tuotot, 

kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudestaan. Sijoitukset kohderahastoon 

tehdään rahaston kasvuosuuksiin. Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-

osuuksia jokaisena suomalaisena pankkipäivänä, jolloin myös kohderahasto 

on avoin merkinnöille ja lunastuksille.

Rahaston sijoittajat saavat pyynnöstä kohderahaston englanninkielisen 

tarjousesitteen, avaintietoasiakirjan sekä määräaikaiskatsaukset ja 

tilinpäätökset Aktia Rahastoyhtiöstä. Asiakirjat toimitetaan veloituksetta 

ensisijaisesti sähköisinä. Kohderahasto on sijoittautunut Luxemburgiin. Tämä 

ei vaikuta rahaston verokohteluun Suomen ja Luxemburgin välisen 

verosopimusten perusteella.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-equity-select. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2013 - 08/2019, (***) 02/2016 - 02/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Kohderahaston liittyvät riskit, eli syöttörahaston merkittävimmät riskit 

syntyvät kohderahaston kautta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2700 2190

Keskimääräinen tuotto vuosittain -73.0 % -22.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6740 2410

Keskimääräinen tuotto vuosittain -32.6 % -21.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10100 13140

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.0 % 4.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15550 18780

Keskimääräinen tuotto vuosittain 55.5 % 11.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 399 2036

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 4.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.05 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

204 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Equity Select B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Equity Select (jatkossa rahasto) on 

sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on 

jatkuvasti sijoitettu JPM Emerging Markets Opportunities Fund -

sijoitusrahastoon (jatkossa kohderahasto). Rahaston tuotto voi poiketa 

kohderahaston tuotosta riippuen siitä, miten suuri käteisvarojen osuus 

rahastossa on. Suurin sallittu käteispaino on 15 %. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonkehitys pitkällä aikavälillä. 

Rahaston toiminnassa tavoitellaan tuottoa, joka ylittää vertailuindeksin 

tuoton. Vähintään 67 % kohderahaston varoista (pois lukien käteisvarat) 

sijoitetaan sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden kotipaikka on, tai suurin osa 

taloudellisesta toiminnasta tapahtuu maassa, joka luokitellaan kehittyväksi 

markkinaksi. Kohderahasto yhdistää maa-, toimiala-, ja osakevalinnassaan 

perustavanlaatuisen analyysin kvantitatiiviseen prosessiin tavoitteena tuoton 

luominen. Kohderahaston varat voivat olla noteerattu missä tahansa 

valuutassa ja valuuttariski voi olla suojattu. Kohderahasto voi käyttää 

johdannaisinstrumentteja riskienhallintaan ja tehokkaan salkunhoidon 

saavuttamiseksi.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets -indeksi (Total Return 

Net), joka mittaa kehitystä kehittyvillä osakemarkkinoilla. MSCI Emerging 

Markets -indeksi on tuottoindeksi ja huomioi yritysten netto-osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Kohderahasto voi käyttää johdannaisia positioidensa suojaamiseen ja 

tehostaakseen salkunhoitoa. Rahaston ja kohderahaston sijoituskohteena 

olevan osuussarjan valuutta on euro. Kohderahaston sijoituskohteen tuotot, 

kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudestaan. Sijoitukset kohderahastoon 

tehdään rahaston kasvuosuuksiin. Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-

osuuksia jokaisena suomalaisena pankkipäivänä, jolloin myös kohderahasto 

on avoin merkinnöille ja lunastuksille.

Rahaston sijoittajat saavat pyynnöstä kohderahaston englanninkielisen 

tarjousesitteen, avaintietoasiakirjan sekä määräaikaiskatsaukset ja 

tilinpäätökset Aktia Rahastoyhtiöstä. Asiakirjat toimitetaan veloituksetta 

ensisijaisesti sähköisinä. Kohderahasto on sijoittautunut Luxemburgiin. Tämä 

ei vaikuta rahaston verokohteluun Suomen ja Luxemburgin välisen 

verosopimusten perusteella.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-equity-select. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2013 - 08/2019, (***) 02/2016 - 02/2022.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Kohderahaston liittyvät riskit, eli syöttörahaston merkittävimmät riskit 

syntyvät kohderahaston kautta.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2700 2190

Keskimääräinen tuotto vuosittain -73.0 % -22.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6740 2410

Keskimääräinen tuotto vuosittain -32.6 % -21.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10100 13140

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.0 % 4.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15550 18780

Keskimääräinen tuotto vuosittain 55.5 % 11.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 399 2036

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.0 % ennen kuluja ja 4.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.05 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

204 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin. Rahasto pyrkii suojautumaan inflaation nousua vastaan 

hajauttamalla yli ajan vähintään 25 % sijoituksistaan kehittyvien maiden 

paikallisen valuutan inflaatiosidottuihin joukkovelkakirjoihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin sellaisten liikkeeseen laskijoiden 

joukkovelkakirjalainoihin, että rahaston sijoituskohteiden keskimääräinen 

luottoluokitus on vahva (A-, Standard & Poors). Lisätietoa luottoluokituksista 

on esitetty rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 04/2017 - 04/2021, (**) 

02/2019 - 02/2023, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6890 6670

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.1 % -9.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8270 9200

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.3 % -2.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120 10550

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 % 1.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12300 12990

Keskimääräinen tuotto vuosittain 23.0 % 6.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 219 636

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.2 % 1.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.8 % ennen kuluja ja 1.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

120 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin. Rahasto pyrkii suojautumaan inflaation nousua vastaan 

hajauttamalla yli ajan vähintään 25 % sijoituksistaan kehittyvien maiden 

paikallisen valuutan inflaatiosidottuihin joukkovelkakirjoihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin sellaisten liikkeeseen laskijoiden 

joukkovelkakirjalainoihin, että rahaston sijoituskohteiden keskimääräinen 

luottoluokitus on vahva (A-, Standard & Poors). Lisätietoa luottoluokituksista 

on esitetty rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 04/2017 - 04/2021, (**) 

02/2019 - 02/2023, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6890 6670

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.1 % -9.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8270 9200

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.3 % -2.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120 10550

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 % 1.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12300 12990

Keskimääräinen tuotto vuosittain 23.0 % 6.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 219 636

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.2 % 1.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.8 % ennen kuluja ja 1.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

120 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin. Rahasto pyrkii suojautumaan inflaation nousua vastaan 

hajauttamalla yli ajan vähintään 25 % sijoituksistaan kehittyvien maiden 

paikallisen valuutan inflaatiosidottuihin joukkovelkakirjoihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin sellaisten liikkeeseen laskijoiden 

joukkovelkakirjalainoihin, että rahaston sijoituskohteiden keskimääräinen 

luottoluokitus on vahva (A-, Standard & Poors). Lisätietoa luottoluokituksista 

on esitetty rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 04/2017 - 04/2021, (**) 

02/2019 - 02/2023, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6930 6780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -30.7 % -9.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8310 9350

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.9 % -1.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10160 10710

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.6 % 1.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12340 13180

Keskimääräinen tuotto vuosittain 23.4 % 7.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 179 464

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.8 % ennen kuluja ja 1.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.81 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

80 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin. Rahasto pyrkii suojautumaan inflaation nousua vastaan 

hajauttamalla yli ajan vähintään 25 % sijoituksistaan kehittyvien maiden 

paikallisen valuutan inflaatiosidottuihin joukkovelkakirjoihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin sellaisten liikkeeseen laskijoiden 

joukkovelkakirjalainoihin, että rahaston sijoituskohteiden keskimääräinen 

luottoluokitus on vahva (A-, Standard & Poors). Lisätietoa luottoluokituksista 

on esitetty rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 04/2017 - 04/2021, (**) 

02/2019 - 02/2023, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6930 6780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -30.7 % -9.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8310 9350

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.9 % -1.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10160 10710

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.6 % 1.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12340 13180

Keskimääräinen tuotto vuosittain 23.4 % 7.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 179 464

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.8 % ennen kuluja ja 1.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.81 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

80 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin. Rahasto pyrkii suojautumaan inflaation nousua vastaan 

hajauttamalla yli ajan vähintään 25 % sijoituksistaan kehittyvien maiden 

paikallisen valuutan inflaatiosidottuihin joukkovelkakirjoihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin sellaisten liikkeeseen laskijoiden 

joukkovelkakirjalainoihin, että rahaston sijoituskohteiden keskimääräinen 

luottoluokitus on vahva (A-, Standard & Poors). Lisätietoa luottoluokituksista 

on esitetty rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 04/2017 - 04/2021, (**) 

02/2019 - 02/2023, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7020 6930

Keskimääräinen tuotto vuosittain -29.8 % -8.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8420 9540

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.8 % -1.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10290 10930

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.9 % 2.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12490 13440

Keskimääräinen tuotto vuosittain 24.9 % 7.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 54 242

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.5 % 0.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.8 % ennen kuluja ja 2.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.55 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

54 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin. Rahasto pyrkii suojautumaan inflaation nousua vastaan 

hajauttamalla yli ajan vähintään 25 % sijoituksistaan kehittyvien maiden 

paikallisen valuutan inflaatiosidottuihin joukkovelkakirjoihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin sellaisten liikkeeseen laskijoiden 

joukkovelkakirjalainoihin, että rahaston sijoituskohteiden keskimääräinen 

luottoluokitus on vahva (A-, Standard & Poors). Lisätietoa luottoluokituksista 

on esitetty rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 3 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000301130



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 04/2017 - 04/2021, (**) 

02/2019 - 02/2023, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7010 6900

Keskimääräinen tuotto vuosittain -29.9 % -8.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8410 9510

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.9 % -1.3 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10280 10890

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.8 % 2.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12480 13400

Keskimääräinen tuotto vuosittain 24.8 % 7.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 64 283

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.6 % 0.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.8 % ennen kuluja ja 2.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.64 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

64 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitukset pyritään 

aktiivisesti hajauttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja rahaston 

sijoitusuniversumiin kuuluu yli 50 eri valtiota. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin perinteisten kehittyvien valtioiden 

ulkopuolelle, joten sijoituskohteiden luottoluokitus on useimmiten heikompi 

kuin A- (Standard & Poors), joka on keskimääräinen luottoluokitus 

perinteisillä kehittyvillä markkinoilla. Lisätietoa luottoluokituksista on esitetty 

rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 5 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-frontier-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 02/2022 - 02/2023, (**) 

10/2013 - 10/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6300 6290

Keskimääräinen tuotto vuosittain -37.0 % -10.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8420 8970

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.8 % -2.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10190 11250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.9 % 3.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11740 13220

Keskimääräinen tuotto vuosittain 17.4 % 7.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 270 933

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.7 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.0 % ennen kuluja ja 3.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.51 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

150 EUR

Liiketoimikulut 0.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

21 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitukset pyritään 

aktiivisesti hajauttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja rahaston 

sijoitusuniversumiin kuuluu yli 50 eri valtiota. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin perinteisten kehittyvien valtioiden 

ulkopuolelle, joten sijoituskohteiden luottoluokitus on useimmiten heikompi 

kuin A- (Standard & Poors), joka on keskimääräinen luottoluokitus 

perinteisillä kehittyvillä markkinoilla. Lisätietoa luottoluokituksista on esitetty 

rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 5 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-frontier-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 02/2022 - 02/2023, (**) 

10/2013 - 10/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6300 6290

Keskimääräinen tuotto vuosittain -37.0 % -10.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8420 8970

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.8 % -2.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10190 11250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.9 % 3.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11740 13220

Keskimääräinen tuotto vuosittain 17.4 % 7.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 270 933

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.7 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.0 % ennen kuluja ja 3.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.51 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

150 EUR

Liiketoimikulut 0.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

21 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitukset pyritään 

aktiivisesti hajauttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja rahaston 

sijoitusuniversumiin kuuluu yli 50 eri valtiota. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin perinteisten kehittyvien valtioiden 

ulkopuolelle, joten sijoituskohteiden luottoluokitus on useimmiten heikompi 

kuin A- (Standard & Poors), joka on keskimääräinen luottoluokitus 

perinteisillä kehittyvillä markkinoilla. Lisätietoa luottoluokituksista on esitetty 

rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 5 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-frontier-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 02/2022 - 02/2023, (**) 

10/2013 - 10/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6290 6370

Keskimääräinen tuotto vuosittain -37.1 % -10.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8390 9070

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.1 % -2.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10130 11360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.3 % 3.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11670 13330

Keskimääräinen tuotto vuosittain 16.7 % 7.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 319 816

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.2 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.0 % ennen kuluja ja 3.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

100 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitukset pyritään 

aktiivisesti hajauttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja rahaston 

sijoitusuniversumiin kuuluu yli 50 eri valtiota. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin perinteisten kehittyvien valtioiden 

ulkopuolelle, joten sijoituskohteiden luottoluokitus on useimmiten heikompi 

kuin A- (Standard & Poors), joka on keskimääräinen luottoluokitus 

perinteisillä kehittyvillä markkinoilla. Lisätietoa luottoluokituksista on esitetty 

rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 5 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-frontier-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000185475



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 02/2022 - 02/2023, (**) 

10/2013 - 10/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6290 6370

Keskimääräinen tuotto vuosittain -37.1 % -10.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8390 9070

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.1 % -2.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10130 11360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.3 % 3.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11670 13330

Keskimääräinen tuotto vuosittain 16.7 % 7.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 319 816

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.2 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.0 % ennen kuluja ja 3.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

100 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitukset pyritään 

aktiivisesti hajauttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja rahaston 

sijoitusuniversumiin kuuluu yli 50 eri valtiota. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin perinteisten kehittyvien valtioiden 

ulkopuolelle, joten sijoituskohteiden luottoluokitus on useimmiten heikompi 

kuin A- (Standard & Poors), joka on keskimääräinen luottoluokitus 

perinteisillä kehittyvillä markkinoilla. Lisätietoa luottoluokituksista on esitetty 

rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 5 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-frontier-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 02/2022 - 02/2023, (**) 

10/2013 - 10/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6370 6490

Keskimääräinen tuotto vuosittain -36.3 % -10.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8490 9230

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.1 % -2.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10260 11560

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.6 % 3.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11810 13560

Keskimääräinen tuotto vuosittain 18.1 % 7.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 201 608

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.0 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.0 % ennen kuluja ja 3.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.81 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

80 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden 

valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin 

joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitukset pyritään 

aktiivisesti hajauttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja rahaston 

sijoitusuniversumiin kuuluu yli 50 eri valtiota. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitukset tehdään pääosin perinteisten kehittyvien valtioiden 

ulkopuolelle, joten sijoituskohteiden luottoluokitus on useimmiten heikompi 

kuin A- (Standard & Poors), joka on keskimääräinen luottoluokitus 

perinteisillä kehittyvillä markkinoilla. Lisätietoa luottoluokituksista on esitetty 

rahastoesitteessä.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla +/- 5 vuotta 

vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta. 

Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat käänteisesti rahaston 

korkosijoitusten arvostukseen. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, 

että yhden prosenttiyksikön lasku tarkoittaisi keskimäärin noin viiden 

prosentin positiivista markkina-arvojen muutosta rahaston korkosijoituksien 

osalta ja päinvastoin.

Rahaston vertailuindeksi on JP Morgan Government Bond Index-Emerging 

Markets Diversified euromääräisenä, joka kuvaa kehittyvien valtioiden 

paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä. Vertailuindeksi on painorajoitettu (maksimissaan 10 % per 

liikkeeseenlaskija), mutta ei ole valuuttasuojattu.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

emerging-market-local-currency-frontier-bond. Tietoa rahaston muista 

markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-

sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000301148



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 02/2022 - 02/2023, (**) 

10/2013 - 10/2017, (***) 02/2016 - 02/2020.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Selvitysriski, eli riskiä että arvopaperikaupan vastapuoli ei 

selvitystilanteessa toimi ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

Säilytysriski, eli riskiä, että ulkomaisen arvopaperin paikallisen 

alisäilyttäjän hallussa olevat varat menetetään osittain tai kokonaan.

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6350 6450

Keskimääräinen tuotto vuosittain -36.5 % -10.4 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8480 9170

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.2 % -2.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10240 11490

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.4 % 3.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11800 13480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 18.0 % 7.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 217 683

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.2 % 1.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.0 % ennen kuluja ja 3.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.97 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

96 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 7 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Euroopan Kassakoneet A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot ja osingot, sijoitetaan 

uudelleen.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston tavoite on saavuttaa MSCI Europe High Dividend Yield Net Return 

EUR -vertailuindeksiä parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla 

varansa korkeaa osinkotuottoa maksaviin eurooppalaisiin 

pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Rahaston tuotto määräytyy sijoituskohteena 

olevien arvopapereiden arvonmuutoksen ja osinkotuoton perusteella.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto sijoittaa varansa korkeaa osinkotuottoa maksaviin eurooppalaisten 

yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston 

sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

euroopan-kassakoneet. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000354261



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

02/2014 - 02/2019, (***) 06/2016 - 06/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2870 3340

Keskimääräinen tuotto vuosittain -71.3 % -19.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6740 5700

Keskimääräinen tuotto vuosittain -32.6 % -10.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10230 11860

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.3 % 3.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15310 14650

Keskimääräinen tuotto vuosittain 53.1 % 7.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 341 1159

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.5 % 1.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.3 % ennen kuluja ja 3.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.02 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

102 EUR

Liiketoimikulut 0.43 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

43 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. 

Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Euroopan Kassakoneet O

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot ja osingot, sijoitetaan 

uudelleen.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston tavoite on saavuttaa MSCI Europe High Dividend Yield Net Return 

EUR -vertailuindeksiä parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla 

varansa korkeaa osinkotuottoa maksaviin eurooppalaisiin 

pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Rahaston tuotto määräytyy sijoituskohteena 

olevien arvopapereiden arvonmuutoksen ja osinkotuoton perusteella.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto sijoittaa varansa korkeaa osinkotuottoa maksaviin eurooppalaisten 

yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston 

sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

euroopan-kassakoneet. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000364203



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

02/2014 - 02/2019, (***) 06/2016 - 06/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2980 3520

Keskimääräinen tuotto vuosittain -70.2 % -18.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6920 5980

Keskimääräinen tuotto vuosittain -30.8 % -9.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10490 12390

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.9 % 4.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15670 15290

Keskimääräinen tuotto vuosittain 56.7 % 8.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 95 607

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.0 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.3 % ennen kuluja ja 4.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

52 EUR

Liiketoimikulut 0.43 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

43 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. 

Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Euroopan Kassakoneet T

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot ja osingot, sijoitetaan 

uudelleen.

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston tavoite on saavuttaa MSCI Europe High Dividend Yield Net Return 

EUR -vertailuindeksiä parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla 

varansa korkeaa osinkotuottoa maksaviin eurooppalaisiin 

pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Rahaston tuotto määräytyy sijoituskohteena 

olevien arvopapereiden arvonmuutoksen ja osinkotuoton perusteella.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto sijoittaa varansa korkeaa osinkotuottoa maksaviin eurooppalaisten 

yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston 

sijoitusprosessia on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

euroopan-kassakoneet. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

02/2014 - 02/2019, (***) 06/2016 - 06/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2870 3340

Keskimääräinen tuotto vuosittain -71.3 % -19.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6740 5700

Keskimääräinen tuotto vuosittain -32.6 % -10.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10230 11860

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.3 % 3.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15310 14650

Keskimääräinen tuotto vuosittain 53.1 % 7.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 341 1159

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.5 % 1.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.3 % ennen kuluja ja 3.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.02 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

102 EUR

Liiketoimikulut 0.43 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

43 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkion suuruus on enintään 20 % siitä rahaston 

arvonkehityksestä, joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen vuoden ajanjaksolla. 

Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Eurooppa A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Käytännössä johdannaisten 

käyttö on pientä.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin 

ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa 

painotetaan kasvupotentiaalia omaavia toimialoja ja näiden sisällä johtavia 

yrityksiä. Yritysvalinnassa tärkeitä kriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-

asema ja selkeä kasvustrategia sekä tase, joka mahdollistaa yrityksen 

pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe EUR Net Total Return Index, joka 

on 15 Euroopan kehittyneen valtion suurten ja keskisuurten yritysten 

osakkeiden arvonmuutosta kuvaava indeksi. Indeksi on tuottoindeksi, jossa 

huomioidaan yritysten osinkotuotot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

eurooppa. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2014 - 09/2019, (***) 06/2016 - 06/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3140 2890

Keskimääräinen tuotto vuosittain -68.6 % -22.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7260 4760

Keskimääräinen tuotto vuosittain -27.4 % -13.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10100 11900

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.0 % 3.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 14890 14870

Keskimääräinen tuotto vuosittain 48.9 % 8.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 392 1511

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.9 % ennen kuluja ja 3.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.91 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

191 EUR

Liiketoimikulut 0.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

6 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Eurooppa B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Käytännössä johdannaisten 

käyttö on pientä.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin 

ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa 

painotetaan kasvupotentiaalia omaavia toimialoja ja näiden sisällä johtavia 

yrityksiä. Yritysvalinnassa tärkeitä kriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-

asema ja selkeä kasvustrategia sekä tase, joka mahdollistaa yrityksen 

pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe EUR Net Total Return Index, joka 

on 15 Euroopan kehittyneen valtion suurten ja keskisuurten yritysten 

osakkeiden arvonmuutosta kuvaava indeksi. Indeksi on tuottoindeksi, jossa 

huomioidaan yritysten osinkotuotot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

eurooppa. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI0008804844



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2014 - 09/2019, (***) 06/2016 - 06/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3140 2890

Keskimääräinen tuotto vuosittain -68.6 % -22.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7260 4760

Keskimääräinen tuotto vuosittain -27.4 % -13.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10100 11900

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.0 % 3.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 14890 14870

Keskimääräinen tuotto vuosittain 48.9 % 8.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 392 1511

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.9 % ennen kuluja ja 3.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.91 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

191 EUR

Liiketoimikulut 0.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

6 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Eurooppa X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Käytännössä johdannaisten 

käyttö on pientä.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin 

ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa 

painotetaan kasvupotentiaalia omaavia toimialoja ja näiden sisällä johtavia 

yrityksiä. Yritysvalinnassa tärkeitä kriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-

asema ja selkeä kasvustrategia sekä tase, joka mahdollistaa yrityksen 

pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe EUR Net Total Return Index, joka 

on 15 Euroopan kehittyneen valtion suurten ja keskisuurten yritysten 

osakkeiden arvonmuutosta kuvaava indeksi. Indeksi on tuottoindeksi, jossa 

huomioidaan yritysten osinkotuotot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

eurooppa. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2014 - 09/2019, (***) 06/2016 - 06/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3290 3120

Keskimääräinen tuotto vuosittain -67.1 % -20.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7490 5120

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.1 % -12.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10390 12670

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.9 % 4.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15280 15810

Keskimääräinen tuotto vuosittain 52.8 % 9.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 107 700

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.1 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.9 % ennen kuluja ja 4.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

101 EUR

Liiketoimikulut 0.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

6 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Europe Small Cap A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisiin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 

miljardia euroa. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät 

löytämään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta 

parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on 

kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä 

valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä 

kasvustrategia sekä pitkäjänteinen ja kannattavan kasvun mahdollistava 

tase.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää perusteellinen yrityksen läpikäynti, jonka 

tavoitteena on löytää pitkäjänteisiä sijoituskohteita ja näin ylläpitää alhainen 

kiertonopeus rahastossa. Alhaisen kiertonopeuden hyöty korostuu etenkin 

markkinaarvoltaan pieniin yrityksiin sijoitettaessa, koska näillä on alhaisempi 

likviditeetti. Pienyhtiöistä tuotetaan markkinoilla selvästi vähemmän 

tutkimusta kuin suurista, jolloin suorien yrityskontaktien tuoma lisäarvo 

korostuu. Lisäksi yksittäisen pienyritysten osaketuoton korrelaatio eli 

riippuvuus kokonaismarkkinoiden kehitykseen on keskimäärin verrattain 

alhainen.

Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return 

Index-nettotuottoindeksi, jonka arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen. Indeksi kuvaa eurooppalaisten pienosakeyhtiömarkkinoiden 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

europe-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2015 - 12/2021, (***) 06/2013 - 06/2019.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2700 1030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -73.0 % -31.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4820 590

Keskimääräinen tuotto vuosittain -51.8 % -37.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10410 13840

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.1 % 5.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 18030 18080

Keskimääräinen tuotto vuosittain 80.3 % 10.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 449 2658

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.6 % 2.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 5.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

204 EUR

Liiketoimikulut 0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

51 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Europe Small Cap B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisiin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 

miljardia euroa. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät 

löytämään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta 

parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on 

kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä 

valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä 

kasvustrategia sekä pitkäjänteinen ja kannattavan kasvun mahdollistava 

tase.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää perusteellinen yrityksen läpikäynti, jonka 

tavoitteena on löytää pitkäjänteisiä sijoituskohteita ja näin ylläpitää alhainen 

kiertonopeus rahastossa. Alhaisen kiertonopeuden hyöty korostuu etenkin 

markkinaarvoltaan pieniin yrityksiin sijoitettaessa, koska näillä on alhaisempi 

likviditeetti. Pienyhtiöistä tuotetaan markkinoilla selvästi vähemmän 

tutkimusta kuin suurista, jolloin suorien yrityskontaktien tuoma lisäarvo 

korostuu. Lisäksi yksittäisen pienyritysten osaketuoton korrelaatio eli 

riippuvuus kokonaismarkkinoiden kehitykseen on keskimäärin verrattain 

alhainen.

Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return 

Index-nettotuottoindeksi, jonka arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen. Indeksi kuvaa eurooppalaisten pienosakeyhtiömarkkinoiden 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

europe-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2015 - 12/2021, (***) 06/2013 - 06/2019.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2700 1030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -73.0 % -31.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4820 590

Keskimääräinen tuotto vuosittain -51.8 % -37.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10410 13840

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.1 % 5.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 18030 18080

Keskimääräinen tuotto vuosittain 80.3 % 10.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 449 2658

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.6 % 2.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 5.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.04 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

204 EUR

Liiketoimikulut 0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

51 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Europe Small Cap C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisiin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 

miljardia euroa. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät 

löytämään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta 

parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on 

kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä 

valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä 

kasvustrategia sekä pitkäjänteinen ja kannattavan kasvun mahdollistava 

tase.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää perusteellinen yrityksen läpikäynti, jonka 

tavoitteena on löytää pitkäjänteisiä sijoituskohteita ja näin ylläpitää alhainen 

kiertonopeus rahastossa. Alhaisen kiertonopeuden hyöty korostuu etenkin 

markkinaarvoltaan pieniin yrityksiin sijoitettaessa, koska näillä on alhaisempi 

likviditeetti. Pienyhtiöistä tuotetaan markkinoilla selvästi vähemmän 

tutkimusta kuin suurista, jolloin suorien yrityskontaktien tuoma lisäarvo 

korostuu. Lisäksi yksittäisen pienyritysten osaketuoton korrelaatio eli 

riippuvuus kokonaismarkkinoiden kehitykseen on keskimäärin verrattain 

alhainen.

Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return 

Index-nettotuottoindeksi, jonka arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen. Indeksi kuvaa eurooppalaisten pienosakeyhtiömarkkinoiden 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

europe-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000123005



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2015 - 12/2021, (***) 06/2013 - 06/2019.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2780 1030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -72.2 % -31.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4900 640

Keskimääräinen tuotto vuosittain -51.0 % -36.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10490 14510

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.9 % 6.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 18120 18910

Keskimääräinen tuotto vuosittain 81.2 % 11.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 368 1928

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.7 % 2.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 6.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

51 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Europe Small Cap D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisiin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 

miljardia euroa. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät 

löytämään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta 

parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on 

kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä 

valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä 

kasvustrategia sekä pitkäjänteinen ja kannattavan kasvun mahdollistava 

tase.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää perusteellinen yrityksen läpikäynti, jonka 

tavoitteena on löytää pitkäjänteisiä sijoituskohteita ja näin ylläpitää alhainen 

kiertonopeus rahastossa. Alhaisen kiertonopeuden hyöty korostuu etenkin 

markkinaarvoltaan pieniin yrityksiin sijoitettaessa, koska näillä on alhaisempi 

likviditeetti. Pienyhtiöistä tuotetaan markkinoilla selvästi vähemmän 

tutkimusta kuin suurista, jolloin suorien yrityskontaktien tuoma lisäarvo 

korostuu. Lisäksi yksittäisen pienyritysten osaketuoton korrelaatio eli 

riippuvuus kokonaismarkkinoiden kehitykseen on keskimäärin verrattain 

alhainen.

Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return 

Index-nettotuottoindeksi, jonka arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen. Indeksi kuvaa eurooppalaisten pienosakeyhtiömarkkinoiden 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

europe-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2015 - 12/2021, (***) 06/2013 - 06/2019.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2780 1030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -72.2 % -31.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4900 640

Keskimääräinen tuotto vuosittain -51.0 % -36.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10490 14510

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.9 % 6.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 18120 18910

Keskimääräinen tuotto vuosittain 81.2 % 11.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 368 1928

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.7 % 2.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 6.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

51 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Europe Small Cap K

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisiin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 

miljardia euroa. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät 

löytämään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta 

parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on 

kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä 

valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä 

kasvustrategia sekä pitkäjänteinen ja kannattavan kasvun mahdollistava 

tase.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää perusteellinen yrityksen läpikäynti, jonka 

tavoitteena on löytää pitkäjänteisiä sijoituskohteita ja näin ylläpitää alhainen 

kiertonopeus rahastossa. Alhaisen kiertonopeuden hyöty korostuu etenkin 

markkinaarvoltaan pieniin yrityksiin sijoitettaessa, koska näillä on alhaisempi 

likviditeetti. Pienyhtiöistä tuotetaan markkinoilla selvästi vähemmän 

tutkimusta kuin suurista, jolloin suorien yrityskontaktien tuoma lisäarvo 

korostuu. Lisäksi yksittäisen pienyritysten osaketuoton korrelaatio eli 

riippuvuus kokonaismarkkinoiden kehitykseen on keskimäärin verrattain 

alhainen.

Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return 

Index-nettotuottoindeksi, jonka arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen. Indeksi kuvaa eurooppalaisten pienosakeyhtiömarkkinoiden 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

europe-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2015 - 12/2021, (***) 06/2013 - 06/2019.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2830 1050

Keskimääräinen tuotto vuosittain -71.7 % -31.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5000 650

Keskimääräinen tuotto vuosittain -50.0 % -36.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10700 14770

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.0 % 6.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 18480 19250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 84.8 % 11.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 177 1670

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 6.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.25 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

125 EUR

Liiketoimikulut 0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

51 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, 

joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Europe Small Cap L

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisiin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 

miljardia euroa. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät 

löytämään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta 

parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on 

kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä 

valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä 

kasvustrategia sekä pitkäjänteinen ja kannattavan kasvun mahdollistava 

tase.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää perusteellinen yrityksen läpikäynti, jonka 

tavoitteena on löytää pitkäjänteisiä sijoituskohteita ja näin ylläpitää alhainen 

kiertonopeus rahastossa. Alhaisen kiertonopeuden hyöty korostuu etenkin 

markkinaarvoltaan pieniin yrityksiin sijoitettaessa, koska näillä on alhaisempi 

likviditeetti. Pienyhtiöistä tuotetaan markkinoilla selvästi vähemmän 

tutkimusta kuin suurista, jolloin suorien yrityskontaktien tuoma lisäarvo 

korostuu. Lisäksi yksittäisen pienyritysten osaketuoton korrelaatio eli 

riippuvuus kokonaismarkkinoiden kehitykseen on keskimäärin verrattain 

alhainen.

Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return 

Index-nettotuottoindeksi, jonka arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen. Indeksi kuvaa eurooppalaisten pienosakeyhtiömarkkinoiden 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

europe-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2015 - 12/2021, (***) 06/2013 - 06/2019.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2830 1050

Keskimääräinen tuotto vuosittain -71.7 % -31.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5000 650

Keskimääräinen tuotto vuosittain -50.0 % -36.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10700 14770

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.0 % 6.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 18480 19250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 84.8 % 11.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 177 1670

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 6.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.25 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

125 EUR

Liiketoimikulut 0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

51 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, 

joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Europe Small Cap X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisiin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 

miljardia euroa. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät 

löytämään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta 

parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on 

kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä 

valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä 

kasvustrategia sekä pitkäjänteinen ja kannattavan kasvun mahdollistava 

tase.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää perusteellinen yrityksen läpikäynti, jonka 

tavoitteena on löytää pitkäjänteisiä sijoituskohteita ja näin ylläpitää alhainen 

kiertonopeus rahastossa. Alhaisen kiertonopeuden hyöty korostuu etenkin 

markkinaarvoltaan pieniin yrityksiin sijoitettaessa, koska näillä on alhaisempi 

likviditeetti. Pienyhtiöistä tuotetaan markkinoilla selvästi vähemmän 

tutkimusta kuin suurista, jolloin suorien yrityskontaktien tuoma lisäarvo 

korostuu. Lisäksi yksittäisen pienyritysten osaketuoton korrelaatio eli 

riippuvuus kokonaismarkkinoiden kehitykseen on keskimäärin verrattain 

alhainen.

Rahaston vertailuindeksi MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return 

Index-nettotuottoindeksi, jonka arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen. Indeksi kuvaa eurooppalaisten pienosakeyhtiömarkkinoiden 

kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

europe-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2015 - 12/2021, (***) 06/2013 - 06/2019.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2850 1050

Keskimääräinen tuotto vuosittain -71.5 % -31.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5020 660

Keskimääräinen tuotto vuosittain -49.8 % -36.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10710 14910

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.1 % 6.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 18500 19430

Keskimääräinen tuotto vuosittain 85.0 % 11.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 159 1510

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.6 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 6.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.08 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

107 EUR

Liiketoimikulut 0.52 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

51 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia European High Yield Bond+ A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, pitkän koron rahasto, joka sijoittaa 

pääasiallisesti eurooppalaisten pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin, 

korkean luottoriskin korkotuotteisiin. Vähintään 75 % varoista sijoitetaan 

kohteisiin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka omaavat matalamman 

luottoluokituksen. Lisäksi enintään 20 % sijoituksista voidaan tehdä 

korkotuotteisiin, joilla ei ole luottoluokitusta. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää yrityskohtainen läpikäynti, missä 

kartoitetaan yhtiön liiketoiminta- ja taloudelliset riskit. Lisäksi huomioidaan 

sijoituskohteena olevan velkasitoumuksen asema yhtiön pääomarakenteessa 

sekä lainadokumentaatiossa luetellut ehdot. Valintapäätöksen perusteena 

on, että edellä mainituista riskeistä arvioidaan saatavan riittävä korvaus. 

Sijoituspolitiikka noudattaa Aktia Varainhoito Oy:ssä käytössä olevia 

vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Pan-European High Yield 

3% Issuer Constraint Index (EUR hedged). Indeksi kuvaa eurooppalaisen 

high yield markkinan kehitystä. Koska rahaston salkunhoito on aktiivista ja 

rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

voi rahaston kehitys poiketa vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia tehostaakseen 

salkunhoitoa ja osana riskienhallintaa, kuten valuuttariskeiltä 

suojautuakseen.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena suomalaisena 

pankkipäivänä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin sellaiset pankkipäivät, 

jolloin rahastolle ei voida laskea arvoa johtuen ulkomaisista 

pankkipyhäpäivistä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

european-high-yield-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2016 - 08/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6750 1530

Keskimääräinen tuotto vuosittain -32.5 % -46.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8330 7850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.7 % -7.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10290 11280

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.9 % 4.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12590 12000

Keskimääräinen tuotto vuosittain 25.9 % 6.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 200 467

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.0 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 4.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.81 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

80 EUR

Liiketoimikulut 0.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

20 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia European High Yield Bond+ B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, pitkän koron rahasto, joka sijoittaa 

pääasiallisesti eurooppalaisten pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin, 

korkean luottoriskin korkotuotteisiin. Vähintään 75 % varoista sijoitetaan 

kohteisiin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka omaavat matalamman 

luottoluokituksen. Lisäksi enintään 20 % sijoituksista voidaan tehdä 

korkotuotteisiin, joilla ei ole luottoluokitusta. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää yrityskohtainen läpikäynti, missä 

kartoitetaan yhtiön liiketoiminta- ja taloudelliset riskit. Lisäksi huomioidaan 

sijoituskohteena olevan velkasitoumuksen asema yhtiön pääomarakenteessa 

sekä lainadokumentaatiossa luetellut ehdot. Valintapäätöksen perusteena 

on, että edellä mainituista riskeistä arvioidaan saatavan riittävä korvaus. 

Sijoituspolitiikka noudattaa Aktia Varainhoito Oy:ssä käytössä olevia 

vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Pan-European High Yield 

3% Issuer Constraint Index (EUR hedged). Indeksi kuvaa eurooppalaisen 

high yield markkinan kehitystä. Koska rahaston salkunhoito on aktiivista ja 

rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

voi rahaston kehitys poiketa vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia tehostaakseen 

salkunhoitoa ja osana riskienhallintaa, kuten valuuttariskeiltä 

suojautuakseen.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena suomalaisena 

pankkipäivänä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin sellaiset pankkipäivät, 

jolloin rahastolle ei voida laskea arvoa johtuen ulkomaisista 

pankkipyhäpäivistä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

european-high-yield-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2016 - 08/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6750 1530

Keskimääräinen tuotto vuosittain -32.5 % -46.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8330 7850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.7 % -7.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10290 11280

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.9 % 4.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12590 12000

Keskimääräinen tuotto vuosittain 25.9 % 6.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 200 467

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.0 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 4.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.81 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

80 EUR

Liiketoimikulut 0.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

20 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia European High Yield Bond+ C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, pitkän koron rahasto, joka sijoittaa 

pääasiallisesti eurooppalaisten pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin, 

korkean luottoriskin korkotuotteisiin. Vähintään 75 % varoista sijoitetaan 

kohteisiin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka omaavat matalamman 

luottoluokituksen. Lisäksi enintään 20 % sijoituksista voidaan tehdä 

korkotuotteisiin, joilla ei ole luottoluokitusta. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää yrityskohtainen läpikäynti, missä 

kartoitetaan yhtiön liiketoiminta- ja taloudelliset riskit. Lisäksi huomioidaan 

sijoituskohteena olevan velkasitoumuksen asema yhtiön pääomarakenteessa 

sekä lainadokumentaatiossa luetellut ehdot. Valintapäätöksen perusteena 

on, että edellä mainituista riskeistä arvioidaan saatavan riittävä korvaus. 

Sijoituspolitiikka noudattaa Aktia Varainhoito Oy:ssä käytössä olevia 

vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Pan-European High Yield 

3% Issuer Constraint Index (EUR hedged). Indeksi kuvaa eurooppalaisen 

high yield markkinan kehitystä. Koska rahaston salkunhoito on aktiivista ja 

rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

voi rahaston kehitys poiketa vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia tehostaakseen 

salkunhoitoa ja osana riskienhallintaa, kuten valuuttariskeiltä 

suojautuakseen.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena suomalaisena 

pankkipäivänä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin sellaiset pankkipäivät, 

jolloin rahastolle ei voida laskea arvoa johtuen ulkomaisista 

pankkipyhäpäivistä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

european-high-yield-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2016 - 08/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6770 1530

Keskimääräinen tuotto vuosittain -32.3 % -46.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8350 7910

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.5 % -7.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10310 11340

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.1 % 4.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12610 12060

Keskimääräinen tuotto vuosittain 26.1 % 6.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 180 398

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 4.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.61 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

60 EUR

Liiketoimikulut 0.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

20 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia European High Yield Bond+ D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, pitkän koron rahasto, joka sijoittaa 

pääasiallisesti eurooppalaisten pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin, 

korkean luottoriskin korkotuotteisiin. Vähintään 75 % varoista sijoitetaan 

kohteisiin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka omaavat matalamman 

luottoluokituksen. Lisäksi enintään 20 % sijoituksista voidaan tehdä 

korkotuotteisiin, joilla ei ole luottoluokitusta. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää yrityskohtainen läpikäynti, missä 

kartoitetaan yhtiön liiketoiminta- ja taloudelliset riskit. Lisäksi huomioidaan 

sijoituskohteena olevan velkasitoumuksen asema yhtiön pääomarakenteessa 

sekä lainadokumentaatiossa luetellut ehdot. Valintapäätöksen perusteena 

on, että edellä mainituista riskeistä arvioidaan saatavan riittävä korvaus. 

Sijoituspolitiikka noudattaa Aktia Varainhoito Oy:ssä käytössä olevia 

vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Pan-European High Yield 

3% Issuer Constraint Index (EUR hedged). Indeksi kuvaa eurooppalaisen 

high yield markkinan kehitystä. Koska rahaston salkunhoito on aktiivista ja 

rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

voi rahaston kehitys poiketa vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia tehostaakseen 

salkunhoitoa ja osana riskienhallintaa, kuten valuuttariskeiltä 

suojautuakseen.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena suomalaisena 

pankkipäivänä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin sellaiset pankkipäivät, 

jolloin rahastolle ei voida laskea arvoa johtuen ulkomaisista 

pankkipyhäpäivistä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

european-high-yield-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000400072



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2016 - 08/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6770 1530

Keskimääräinen tuotto vuosittain -32.3 % -46.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8350 7910

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.5 % -7.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10310 11340

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.1 % 4.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12610 12060

Keskimääräinen tuotto vuosittain 26.1 % 6.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 180 398

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.8 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 4.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.61 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

60 EUR

Liiketoimikulut 0.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

20 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia European High Yield Bond+ H

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, pitkän koron rahasto, joka sijoittaa 

pääasiallisesti eurooppalaisten pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin, 

korkean luottoriskin korkotuotteisiin. Vähintään 75 % varoista sijoitetaan 

kohteisiin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka omaavat matalamman 

luottoluokituksen. Lisäksi enintään 20 % sijoituksista voidaan tehdä 

korkotuotteisiin, joilla ei ole luottoluokitusta. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää yrityskohtainen läpikäynti, missä 

kartoitetaan yhtiön liiketoiminta- ja taloudelliset riskit. Lisäksi huomioidaan 

sijoituskohteena olevan velkasitoumuksen asema yhtiön pääomarakenteessa 

sekä lainadokumentaatiossa luetellut ehdot. Valintapäätöksen perusteena 

on, että edellä mainituista riskeistä arvioidaan saatavan riittävä korvaus. 

Sijoituspolitiikka noudattaa Aktia Varainhoito Oy:ssä käytössä olevia 

vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Pan-European High Yield 

3% Issuer Constraint Index (EUR hedged). Indeksi kuvaa eurooppalaisen 

high yield markkinan kehitystä. Koska rahaston salkunhoito on aktiivista ja 

rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

voi rahaston kehitys poiketa vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia tehostaakseen 

salkunhoitoa ja osana riskienhallintaa, kuten valuuttariskeiltä 

suojautuakseen.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena suomalaisena 

pankkipäivänä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin sellaiset pankkipäivät, 

jolloin rahastolle ei voida laskea arvoa johtuen ulkomaisista 

pankkipyhäpäivistä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

european-high-yield-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000410329



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2016 - 08/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6810 1550

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.9 % -46.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8410 7930

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.9 % -7.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10390 11390

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.9 % 4.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12710 12120

Keskimääräinen tuotto vuosittain 27.1 % 6.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 101 353

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.0 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 4.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.81 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

80 EUR

Liiketoimikulut 0.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

20 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia European High Yield Bond+ X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, pitkän koron rahasto, joka sijoittaa 

pääasiallisesti eurooppalaisten pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin, 

korkean luottoriskin korkotuotteisiin. Vähintään 75 % varoista sijoitetaan 

kohteisiin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka omaavat matalamman 

luottoluokituksen. Lisäksi enintään 20 % sijoituksista voidaan tehdä 

korkotuotteisiin, joilla ei ole luottoluokitusta. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituspäätöksen tekoa edeltää yrityskohtainen läpikäynti, missä 

kartoitetaan yhtiön liiketoiminta- ja taloudelliset riskit. Lisäksi huomioidaan 

sijoituskohteena olevan velkasitoumuksen asema yhtiön pääomarakenteessa 

sekä lainadokumentaatiossa luetellut ehdot. Valintapäätöksen perusteena 

on, että edellä mainituista riskeistä arvioidaan saatavan riittävä korvaus. 

Sijoituspolitiikka noudattaa Aktia Varainhoito Oy:ssä käytössä olevia 

vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays Pan-European High Yield 

3% Issuer Constraint Index (EUR hedged). Indeksi kuvaa eurooppalaisen 

high yield markkinan kehitystä. Koska rahaston salkunhoito on aktiivista ja 

rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

voi rahaston kehitys poiketa vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia tehostaakseen 

salkunhoitoa ja osana riskienhallintaa, kuten valuuttariskeiltä 

suojautuakseen.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot 

sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena suomalaisena 

pankkipäivänä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin sellaiset pankkipäivät, 

jolloin rahastolle ei voida laskea arvoa johtuen ulkomaisista 

pankkipyhäpäivistä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

european-high-yield-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista 

osuussarjoista löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2016 - 08/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6850 1550

Keskimääräinen tuotto vuosittain -31.5 % -46.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8450 8040

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.5 % -7.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10430 11520

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.3 % 4.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12750 12250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 27.5 % 7.0 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 61 214

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.6 % 0.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 4.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.41 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

40 EUR

Liiketoimikulut 0.21 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

20 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 3 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Global A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti 

osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Salkunhoidossa analysoidaan sellaisia maailmanlaajuisia teemoja ja 

trendejä, joilla uskotaan olevan merkittävä vaikutus usean yritysten 

kasvunäkymiin pidemmällä aikavälillä. Sijoitukset tehdään pitkällä tähtäimellä 

ja sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin markkina- ja 

yritysanalyyseihin.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Total Return World Net EUR, joka kuvaa 

24 kehittyneen valtion osakemarkkinoita. MSCI Total Return World Net EUR 

on nettotuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

global. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI0008804851



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2013 - 11/2018, (***) 11/2016 - 11/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2920 3290

Keskimääräinen tuotto vuosittain -70.8 % -20.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7420 3990

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.8 % -16.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10540 13590

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.4 % 6.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15470 18920

Keskimääräinen tuotto vuosittain 54.7 % 13.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 387 1688

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.9 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.6 % ennen kuluja ja 6.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.91 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

190 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Global B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti 

osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Salkunhoidossa analysoidaan sellaisia maailmanlaajuisia teemoja ja 

trendejä, joilla uskotaan olevan merkittävä vaikutus usean yritysten 

kasvunäkymiin pidemmällä aikavälillä. Sijoitukset tehdään pitkällä tähtäimellä 

ja sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin markkina- ja 

yritysanalyyseihin.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Total Return World Net EUR, joka kuvaa 

24 kehittyneen valtion osakemarkkinoita. MSCI Total Return World Net EUR 

on nettotuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

global. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI0008804869



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2013 - 11/2018, (***) 11/2016 - 11/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 2920 3290

Keskimääräinen tuotto vuosittain -70.8 % -20.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7420 3990

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.8 % -16.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10540 13590

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.4 % 6.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15470 18920

Keskimääräinen tuotto vuosittain 54.7 % 13.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 387 1688

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.9 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.6 % ennen kuluja ja 6.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.91 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

190 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Global X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti 

osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Salkunhoidossa analysoidaan sellaisia maailmanlaajuisia teemoja ja 

trendejä, joilla uskotaan olevan merkittävä vaikutus usean yritysten 

kasvunäkymiin pidemmällä aikavälillä. Sijoitukset tehdään pitkällä tähtäimellä 

ja sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin markkina- ja 

yritysanalyyseihin.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Total Return World Net EUR, joka kuvaa 

24 kehittyneen valtion osakemarkkinoita. MSCI Total Return World Net EUR 

on nettotuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot 

verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

global. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000513486



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2013 - 11/2018, (***) 11/2016 - 11/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3070 3540

Keskimääräinen tuotto vuosittain -69.3 % -18.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7660 4300

Keskimääräinen tuotto vuosittain -23.4 % -15.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10850 14460

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.5 % 7.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15870 20080

Keskimääräinen tuotto vuosittain 58.7 % 15.0 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 102 761

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.0 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.7 % ennen kuluja ja 7.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

100 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+ A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu euromääräinen korkorahasto, joka sijoittaa 

varansa sellaisiin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea 

luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen 

mukaisiin likvideihin varoihin siten kuin kulloinkin voimassaolevissa Euroopan 

Unionin asetuksessa EU/575/2013 ja muissa säädöksissä ("LCR-säädökset") 

määritellään. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalissa allokaatiossa puolet sijoitetaan valtioihin ja muihin 

julkisyhteisöihin ja puolet hyvän luottoluokituksen omaaviin vakuudellisiin 

lainoihin, jotka ovat muiden kuin julkisyhteisöiden liikkeeseenlaskemia. 

Sijoituskohteiden valinnassa haetaan tasapainoista ja hajautettua 

kokonaisuutta eri luottoriskeistä, korkoriskeistä ja likviditeettiriskeistä 

rahastoa koskevien sijoitusrajoitusten puitteissa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla painotettu 

takaisinmaksuaika) voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta. Duraatio pidetään lähellä 

vertailuindeksin duraatiota.

Rahaston vertailuindeksi on yhdistelmäindeksi, joka koostuu seuraavista 

indekseistä: 50 % Barclays Capital EuroAggregate Government Treasury ja 

50 % Barclays Capital Euro-Aggregate Securitized Covered. Indeksit 

kuvaavat edellä mainitussa järjestyksessä hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä ja EMU-alueella euroissa liikkeeseen laskettujen vakuudellisten 

lainojen kehitystä. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

government-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. 

Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2019 - 03/2021, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8050 3260

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.5 % -42.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8290 7180

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.1 % -15.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10020 10250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.2 % 1.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11050 11530

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.5 % 7.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 140 188

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.4 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.1 % ennen kuluja ja 1.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.41 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

40 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+ B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu euromääräinen korkorahasto, joka sijoittaa 

varansa sellaisiin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea 

luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen 

mukaisiin likvideihin varoihin siten kuin kulloinkin voimassaolevissa Euroopan 

Unionin asetuksessa EU/575/2013 ja muissa säädöksissä ("LCR-säädökset") 

määritellään. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalissa allokaatiossa puolet sijoitetaan valtioihin ja muihin 

julkisyhteisöihin ja puolet hyvän luottoluokituksen omaaviin vakuudellisiin 

lainoihin, jotka ovat muiden kuin julkisyhteisöiden liikkeeseenlaskemia. 

Sijoituskohteiden valinnassa haetaan tasapainoista ja hajautettua 

kokonaisuutta eri luottoriskeistä, korkoriskeistä ja likviditeettiriskeistä 

rahastoa koskevien sijoitusrajoitusten puitteissa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla painotettu 

takaisinmaksuaika) voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta. Duraatio pidetään lähellä 

vertailuindeksin duraatiota.

Rahaston vertailuindeksi on yhdistelmäindeksi, joka koostuu seuraavista 

indekseistä: 50 % Barclays Capital EuroAggregate Government Treasury ja 

50 % Barclays Capital Euro-Aggregate Securitized Covered. Indeksit 

kuvaavat edellä mainitussa järjestyksessä hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä ja EMU-alueella euroissa liikkeeseen laskettujen vakuudellisten 

lainojen kehitystä. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

government-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI0008811229



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2019 - 03/2021, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8050 3260

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.5 % -42.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8290 7180

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.1 % -15.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10020 10250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.2 % 1.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11050 11530

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.5 % 7.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 140 188

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.4 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.1 % ennen kuluja ja 1.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.41 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

40 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+ C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu euromääräinen korkorahasto, joka sijoittaa 

varansa sellaisiin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea 

luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen 

mukaisiin likvideihin varoihin siten kuin kulloinkin voimassaolevissa Euroopan 

Unionin asetuksessa EU/575/2013 ja muissa säädöksissä ("LCR-säädökset") 

määritellään. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalissa allokaatiossa puolet sijoitetaan valtioihin ja muihin 

julkisyhteisöihin ja puolet hyvän luottoluokituksen omaaviin vakuudellisiin 

lainoihin, jotka ovat muiden kuin julkisyhteisöiden liikkeeseenlaskemia. 

Sijoituskohteiden valinnassa haetaan tasapainoista ja hajautettua 

kokonaisuutta eri luottoriskeistä, korkoriskeistä ja likviditeettiriskeistä 

rahastoa koskevien sijoitusrajoitusten puitteissa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla painotettu 

takaisinmaksuaika) voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta. Duraatio pidetään lähellä 

vertailuindeksin duraatiota.

Rahaston vertailuindeksi on yhdistelmäindeksi, joka koostuu seuraavista 

indekseistä: 50 % Barclays Capital EuroAggregate Government Treasury ja 

50 % Barclays Capital Euro-Aggregate Securitized Covered. Indeksit 

kuvaavat edellä mainitussa järjestyksessä hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä ja EMU-alueella euroissa liikkeeseen laskettujen vakuudellisten 

lainojen kehitystä. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

government-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. 

Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2019 - 03/2021, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8060 3260

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.4 % -42.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8300 7200

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.0 % -15.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10030 10270

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.3 % 1.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11060 11550

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.6 % 7.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 128 163

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.3 % 0.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.1 % ennen kuluja ja 1.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.29 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

28 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+ D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu euromääräinen korkorahasto, joka sijoittaa 

varansa sellaisiin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea 

luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen 

mukaisiin likvideihin varoihin siten kuin kulloinkin voimassaolevissa Euroopan 

Unionin asetuksessa EU/575/2013 ja muissa säädöksissä ("LCR-säädökset") 

määritellään. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalissa allokaatiossa puolet sijoitetaan valtioihin ja muihin 

julkisyhteisöihin ja puolet hyvän luottoluokituksen omaaviin vakuudellisiin 

lainoihin, jotka ovat muiden kuin julkisyhteisöiden liikkeeseenlaskemia. 

Sijoituskohteiden valinnassa haetaan tasapainoista ja hajautettua 

kokonaisuutta eri luottoriskeistä, korkoriskeistä ja likviditeettiriskeistä 

rahastoa koskevien sijoitusrajoitusten puitteissa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla painotettu 

takaisinmaksuaika) voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta. Duraatio pidetään lähellä 

vertailuindeksin duraatiota.

Rahaston vertailuindeksi on yhdistelmäindeksi, joka koostuu seuraavista 

indekseistä: 50 % Barclays Capital EuroAggregate Government Treasury ja 

50 % Barclays Capital Euro-Aggregate Securitized Covered. Indeksit 

kuvaavat edellä mainitussa järjestyksessä hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä ja EMU-alueella euroissa liikkeeseen laskettujen vakuudellisten 

lainojen kehitystä. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

government-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2019 - 03/2021, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8060 3260

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.4 % -42.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8300 7200

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.0 % -15.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10030 10270

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.3 % 1.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11060 11550

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.6 % 7.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 128 163

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.3 % 0.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.1 % ennen kuluja ja 1.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.29 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

28 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+ X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu euromääräinen korkorahasto, joka sijoittaa 

varansa sellaisiin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin, jotka voidaan lukea 

luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen maksuvalmiusvaatimuksen 

mukaisiin likvideihin varoihin siten kuin kulloinkin voimassaolevissa Euroopan 

Unionin asetuksessa EU/575/2013 ja muissa säädöksissä ("LCR-säädökset") 

määritellään. Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 

(SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalissa allokaatiossa puolet sijoitetaan valtioihin ja muihin 

julkisyhteisöihin ja puolet hyvän luottoluokituksen omaaviin vakuudellisiin 

lainoihin, jotka ovat muiden kuin julkisyhteisöiden liikkeeseenlaskemia. 

Sijoituskohteiden valinnassa haetaan tasapainoista ja hajautettua 

kokonaisuutta eri luottoriskeistä, korkoriskeistä ja likviditeettiriskeistä 

rahastoa koskevien sijoitusrajoitusten puitteissa.

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla painotettu 

takaisinmaksuaika) voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta. Duraatio pidetään lähellä 

vertailuindeksin duraatiota.

Rahaston vertailuindeksi on yhdistelmäindeksi, joka koostuu seuraavista 

indekseistä: 50 % Barclays Capital EuroAggregate Government Treasury ja 

50 % Barclays Capital Euro-Aggregate Securitized Covered. Indeksit 

kuvaavat edellä mainitussa järjestyksessä hyvän luottoluokituksen omaavien 

EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

kehitystä ja EMU-alueella euroissa liikkeeseen laskettujen vakuudellisten 

lainojen kehitystä. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä 

vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

government-bond. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000513544



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

03/2019 - 03/2021, (***) 03/2013 - 03/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8150 3300

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.5 % -42.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8390 7290

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.1 % -14.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10140 10390

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.4 % 1.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11180 11680

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.8 % 8.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 22 47

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.2 % 0.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2.1 % ennen kuluja ja 1.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.23 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

22 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Korkosalkku A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston varat sijoitetaan korkomarkkinoille, pääsääntöisesti 

sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden neutraalipainot ovat: valtionlainat 15 

%,hintaindeksien kehitykseen sidotut valtionlainat 5 %, yrityslainat 30 %, 

matalamman luottoluokituksen high yield-lainat 20 % ja kehittyvien 

markkinoiden valtionlainat 30 %

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 12 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien rahastosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

korkosalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI0008811815



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

08/2017 - 08/2019, (***) 01/2016 - 01/2018.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8350 3000

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.5 % -45.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8530 7990

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.7 % -10.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120 10430

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 % 2.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11160 11010

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.6 % 4.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 230 388

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.3 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.9 % ennen kuluja ja 2.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Korkosalkku B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston varat sijoitetaan korkomarkkinoille, pääsääntöisesti 

sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden neutraalipainot ovat: valtionlainat 15 

%,hintaindeksien kehitykseen sidotut valtionlainat 5 %, yrityslainat 30 %, 

matalamman luottoluokituksen high yield-lainat 20 % ja kehittyvien 

markkinoiden valtionlainat 30 %

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 12 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien rahastosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

korkosalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

08/2017 - 08/2019, (***) 01/2016 - 01/2018.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8350 3000

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.5 % -45.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8530 7990

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.7 % -10.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120 10430

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 % 2.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11160 11010

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.6 % 4.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 230 388

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.3 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.9 % ennen kuluja ja 2.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.22 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

121 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Korkosalkku C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston varat sijoitetaan korkomarkkinoille, pääsääntöisesti 

sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden neutraalipainot ovat: valtionlainat 15 

%,hintaindeksien kehitykseen sidotut valtionlainat 5 %, yrityslainat 30 %, 

matalamman luottoluokituksen high yield-lainat 20 % ja kehittyvien 

markkinoiden valtionlainat 30 %

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 12 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien rahastosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

korkosalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI0008811823



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

08/2017 - 08/2019, (***) 01/2016 - 01/2018.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8390 3000

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.1 % -45.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8570 8060

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.3 % -10.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10160 10510

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.6 % 2.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11200 11100

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.0 % 5.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 190 303

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.9 % 1.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.9 % ennen kuluja ja 2.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.82 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

81 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Korkosalkku D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston varat sijoitetaan korkomarkkinoille, pääsääntöisesti 

sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden neutraalipainot ovat: valtionlainat 15 

%,hintaindeksien kehitykseen sidotut valtionlainat 5 %, yrityslainat 30 %, 

matalamman luottoluokituksen high yield-lainat 20 % ja kehittyvien 

markkinoiden valtionlainat 30 %

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 12 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien rahastosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

korkosalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI0008811807



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

08/2017 - 08/2019, (***) 01/2016 - 01/2018.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8390 3000

Keskimääräinen tuotto vuosittain -16.1 % -45.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8570 8060

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.3 % -10.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10160 10510

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.6 % 2.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11200 11100

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.0 % 5.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 190 303

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.9 % 1.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.9 % ennen kuluja ja 2.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.82 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

81 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Korkosalkku X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston varat sijoitetaan korkomarkkinoille, pääsääntöisesti 

sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoituskohteiden neutraalipainot ovat: valtionlainat 15 

%,hintaindeksien kehitykseen sidotut valtionlainat 5 %, yrityslainat 30 %, 

matalamman luottoluokituksen high yield-lainat 20 % ja kehittyvien 

markkinoiden valtionlainat 30 %

Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio eli kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika voi olla +/- 3 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin 

verrattuna, kuitenkin enintään 12 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien rahastosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

korkosalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla hyvä 

tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000533039



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 12/2021 - 02/2023, (**) 

08/2017 - 08/2019, (***) 01/2016 - 01/2018.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8470 3030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.3 % -44.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8660 8140

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.4 % -9.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10260 10610

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.6 % 3.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11310 11210

Keskimääräinen tuotto vuosittain 13.1 % 5.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 91 196

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.9 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.9 % ennen kuluja ja 3.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.81 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

81 EUR

Liiketoimikulut 0.1 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

9 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 1 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston duraatio (kassavirroilla painotettu takaisinmaksuaika) on 

korkeintaan 3 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti 

euromääräisiin joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavelkakirjoihin. Rahaston 

varat sijoitetaan pääosin yritysten liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin. 

Rahasto voi sijoittaa myös muiden liikkeeseenlaskijoiden, kuten valtioiden ja 

muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituskohteiden valinnassa pyritään erilaisten riskien tasapainoiseen ja 

hajautettuun yhdistelmään rahaston sijoitusrajoitukset huomioiden. Rahasto 

voi sijoittaa myös alle hyvän luottoluokituksen omaaviin velkainstrumentteihin 

ja velkainstrumentteihin, joilla ei ole luottoluokitusta. Luottoriskin 

maantieteellinen ulottuvuus huomioidaan siten, että lähialueita, joista 

salkunhoitajalla on paras tuntemus, priorisoidaan.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays EUR Corporate 0-3 Year 

Total Return Index Value Hedged EUR -indeksi, joka kuvaa sellaisten 

euromääräisten, hyvän luottoluokituksen korkoinstrumenttien kehitystä, 

joiden liikkeseenlaskijat ovat teollisuus-, hyödyke- tai finanssisektorilta ja 

joiden maturiteetti on alle 3 vuotta.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-lyhyt-

yrityskorko. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 10/2021 - 10/2022, (**) 

09/2014 - 09/2015, (***) 03/2020 - 03/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 1 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9410

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9480

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10040

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10460

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 1 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 50

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 0.9 % ennen kuluja ja 0.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.51 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

50 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 1 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston duraatio (kassavirroilla painotettu takaisinmaksuaika) on 

korkeintaan 3 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti 

euromääräisiin joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavelkakirjoihin. Rahaston 

varat sijoitetaan pääosin yritysten liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin. 

Rahasto voi sijoittaa myös muiden liikkeeseenlaskijoiden, kuten valtioiden ja 

muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituskohteiden valinnassa pyritään erilaisten riskien tasapainoiseen ja 

hajautettuun yhdistelmään rahaston sijoitusrajoitukset huomioiden. Rahasto 

voi sijoittaa myös alle hyvän luottoluokituksen omaaviin velkainstrumentteihin 

ja velkainstrumentteihin, joilla ei ole luottoluokitusta. Luottoriskin 

maantieteellinen ulottuvuus huomioidaan siten, että lähialueita, joista 

salkunhoitajalla on paras tuntemus, priorisoidaan.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays EUR Corporate 0-3 Year 

Total Return Index Value Hedged EUR -indeksi, joka kuvaa sellaisten 

euromääräisten, hyvän luottoluokituksen korkoinstrumenttien kehitystä, 

joiden liikkeseenlaskijat ovat teollisuus-, hyödyke- tai finanssisektorilta ja 

joiden maturiteetti on alle 3 vuotta.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-lyhyt-

yrityskorko. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 10/2021 - 10/2022, (**) 

09/2014 - 09/2015, (***) 03/2020 - 03/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 1 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9430

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9500

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10060

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 1 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 28

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 0.9 % ennen kuluja ja 0.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.29 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

28 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+ X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 1 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston duraatio (kassavirroilla painotettu takaisinmaksuaika) on 

korkeintaan 3 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti 

euromääräisiin joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavelkakirjoihin. Rahaston 

varat sijoitetaan pääosin yritysten liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin. 

Rahasto voi sijoittaa myös muiden liikkeeseenlaskijoiden, kuten valtioiden ja 

muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituskohteiden valinnassa pyritään erilaisten riskien tasapainoiseen ja 

hajautettuun yhdistelmään rahaston sijoitusrajoitukset huomioiden. Rahasto 

voi sijoittaa myös alle hyvän luottoluokituksen omaaviin velkainstrumentteihin 

ja velkainstrumentteihin, joilla ei ole luottoluokitusta. Luottoriskin 

maantieteellinen ulottuvuus huomioidaan siten, että lähialueita, joista 

salkunhoitajalla on paras tuntemus, priorisoidaan.

Rahaston vertailuindeksi on Bloomberg Barclays EUR Corporate 0-3 Year 

Total Return Index Value Hedged EUR -indeksi, joka kuvaa sellaisten 

euromääräisten, hyvän luottoluokituksen korkoinstrumenttien kehitystä, 

joiden liikkeseenlaskijat ovat teollisuus-, hyödyke- tai finanssisektorilta ja 

joiden maturiteetti on alle 3 vuotta.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien korkosijoitusten 

arvonmuutokset.

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-lyhyt-

yrityskorko. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000301114



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 10/2021 - 10/2022, (**) 

09/2014 - 09/2015, (***) 03/2020 - 03/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 1 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9430

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 9500

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10060

Keskimääräinen tuotto vuosittain 0.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 1 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 28

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 0.9 % ennen kuluja ja 0.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.28 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

28 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin pohjoismaisiin 

julkisesti noteerattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa 

painotetaan toimialoja, joilla on kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa 

johtavia yrityksiä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia ja tase, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja 

kannattavan kasvun.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on VINX Benchmark Net Index EUR, joka kuvaa 

Nasdaq OMX Nordic Exhangen ja Oslo Börsin suurimpien ja vaihdetumpien 

yritysten osakkeiden arvonkehitystä sisältäen useimmat sektorit. Indeksi on 

nettotuottoindeksi, jossa huomioidaan yritysten osinkotuotot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2012 - 11/2018, (***) 08/2015 - 08/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3560 570

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.4 % -38.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5970 1840

Keskimääräinen tuotto vuosittain -40.3 % -24.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10890 15940

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.9 % 8.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 20100 21430

Keskimääräinen tuotto vuosittain 101.0 % 13.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 395 2428

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.4 % ennen kuluja ja 8.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.9 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

189 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin pohjoismaisiin 

julkisesti noteerattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa 

painotetaan toimialoja, joilla on kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa 

johtavia yrityksiä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia ja tase, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja 

kannattavan kasvun.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on VINX Benchmark Net Index EUR, joka kuvaa 

Nasdaq OMX Nordic Exhangen ja Oslo Börsin suurimpien ja vaihdetumpien 

yritysten osakkeiden arvonkehitystä sisältäen useimmat sektorit. Indeksi on 

nettotuottoindeksi, jossa huomioidaan yritysten osinkotuotot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI0008810569



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2012 - 11/2018, (***) 08/2015 - 08/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3560 570

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.4 % -38.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5970 1840

Keskimääräinen tuotto vuosittain -40.3 % -24.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10890 15940

Keskimääräinen tuotto vuosittain 8.9 % 8.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 20100 21430

Keskimääräinen tuotto vuosittain 101.0 % 13.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 395 2428

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.4 % ennen kuluja ja 8.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.9 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

189 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic High Yield A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston vertailuindeksi on Markit iBoxx EUR Liquid High Yield.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin luottolaitosten tai muiden yritysten 

liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden etuoikeusasema 

liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteissa on huonompi kuin muilla 

velkojilla, mutta parempi kuin osakkeenomistajilla. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

nordic-high-yield. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000104773



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

04/2015 - 04/2018, (***) 10/2014 - 10/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7700 1530

Keskimääräinen tuotto vuosittain -23.0 % -46.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8560 7700

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.4 % -8.3 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10200 11130

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.0 % 3.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11960 12000

Keskimääräinen tuotto vuosittain 19.6 % 6.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 302 594

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.1 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 3.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.8 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

80 EUR

Liiketoimikulut 0.25 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

25 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic High Yield O

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston vertailuindeksi on Markit iBoxx EUR Liquid High Yield.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin luottolaitosten tai muiden yritysten 

liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden etuoikeusasema 

liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteissa on huonompi kuin muilla 

velkojilla, mutta parempi kuin osakkeenomistajilla. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

nordic-high-yield. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000364229



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

04/2015 - 04/2018, (***) 10/2014 - 10/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7920 1560

Keskimääräinen tuotto vuosittain -20.8 % -46.1 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8790 8010

Keskimääräinen tuotto vuosittain -12.1 % -7.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10470 11560

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.7 % 4.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12260 12450

Keskimääräinen tuotto vuosittain 22.6 % 7.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 45 160

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.5 % 0.5 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 4.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

20 EUR

Liiketoimikulut 0.25 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

25 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic High Yield T

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston sijoituskohteiden muutokset tapahtuvat aina sijoitusrahaston 

sääntöjen ja sijoitusrahastolain säännösten puitteissa.

Rahaston vertailuindeksi on Markit iBoxx EUR Liquid High Yield.

Rahasto-osuuden arvonkehitys voi merkittävästi poiketa vertailuindeksin 

arvonkehityksestä aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Sijoittaja voi lunastaa ja merkitä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä, 

jolloin rahastolle lasketaan arvo.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin luottolaitosten tai muiden yritysten 

liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden etuoikeusasema 

liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteissa on huonompi kuin muilla 

velkojilla, mutta parempi kuin osakkeenomistajilla. Rahasto noudattaa EU:n 

kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston perusvaluutta on euro.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://www.aktia.fi/fi/sijoituskohteet/aktia-

nordic-high-yield. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. 

Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000104781



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

04/2015 - 04/2018, (***) 10/2014 - 10/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7700 1530

Keskimääräinen tuotto vuosittain -23.0 % -46.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8560 7700

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.4 % -8.3 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10200 11130

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.0 % 3.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11960 12000

Keskimääräinen tuotto vuosittain 19.6 % 6.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 302 594

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.1 % 1.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 5.4 % ennen kuluja ja 3.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.8 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

80 EUR

Liiketoimikulut 0.25 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

25 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 8 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic K

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin pohjoismaisiin 

julkisesti noteerattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa 

painotetaan toimialoja, joilla on kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa 

johtavia yrityksiä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia ja tase, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja 

kannattavan kasvun.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on VINX Benchmark Net Index EUR, joka kuvaa 

Nasdaq OMX Nordic Exhangen ja Oslo Börsin suurimpien ja vaihdetumpien 

yritysten osakkeiden arvonkehitystä sisältäen useimmat sektorit. Indeksi on 

nettotuottoindeksi, jossa huomioidaan yritysten osinkotuotot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2012 - 11/2018, (***) 08/2015 - 08/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3700 580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -63.0 % -37.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6150 1970

Keskimääräinen tuotto vuosittain -38.5 % -23.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11180 16870

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.8 % 9.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 20570 22630

Keskimääräinen tuotto vuosittain 105.7 % 14.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 134 1431

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.3 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.5 % ennen kuluja ja 9.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.24 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

123 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, 

joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic L

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin pohjoismaisiin 

julkisesti noteerattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa 

painotetaan toimialoja, joilla on kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa 

johtavia yrityksiä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia ja tase, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja 

kannattavan kasvun.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on VINX Benchmark Net Index EUR, joka kuvaa 

Nasdaq OMX Nordic Exhangen ja Oslo Börsin suurimpien ja vaihdetumpien 

yritysten osakkeiden arvonkehitystä sisältäen useimmat sektorit. Indeksi on 

nettotuottoindeksi, jossa huomioidaan yritysten osinkotuotot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2012 - 11/2018, (***) 08/2015 - 08/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3700 580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -63.0 % -37.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6150 1970

Keskimääräinen tuotto vuosittain -38.5 % -23.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11180 16870

Keskimääräinen tuotto vuosittain 11.8 % 9.1 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 20570 22630

Keskimääräinen tuotto vuosittain 105.7 % 14.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 134 1431

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.3 % 1.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.5 % ennen kuluja ja 9.1 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.24 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

123 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, 

joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti 

pienyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka 

markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 500 miljoonaa euroa. Aktia Nordic 

Micro Cap -rahaston omistusten lukumäärä on lähtökohtaisesti 30-45 yhtiötä. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja jatkuvaan 

yritysanalyysiin. Rahasto sijoittaa vahvan kasvuprofiilin omaaviin 

laadukkaisiin pienyhtiöhin, jotka pystyvät rakenteellisen kilpailuetunsa vuoksi 

luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen kilpailukykyinen tuote- tai palvelutarjoama, vahvistuva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun 

mahdollistava taserakenne. Edellä mainittujen tekijöiden merkitys korostuu 

etenkin vähemmän osakevaihtoa päivätasolla keräävällä 

pienyhtiömarkkinoilla.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-micro-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2013 - 01/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3380 770

Keskimääräinen tuotto vuosittain -66.2 % -30.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5100 310

Keskimääräinen tuotto vuosittain -49.0 % -39.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11260 25660

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.6 % 14.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 28150 50000

Keskimääräinen tuotto vuosittain 181.5 % 25.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 398 4583

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.7 % ennen kuluja ja 14.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.03 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

202 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti 

pienyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka 

markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 500 miljoonaa euroa. Aktia Nordic 

Micro Cap -rahaston omistusten lukumäärä on lähtökohtaisesti 30-45 yhtiötä. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja jatkuvaan 

yritysanalyysiin. Rahasto sijoittaa vahvan kasvuprofiilin omaaviin 

laadukkaisiin pienyhtiöhin, jotka pystyvät rakenteellisen kilpailuetunsa vuoksi 

luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen kilpailukykyinen tuote- tai palvelutarjoama, vahvistuva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun 

mahdollistava taserakenne. Edellä mainittujen tekijöiden merkitys korostuu 

etenkin vähemmän osakevaihtoa päivätasolla keräävällä 

pienyhtiömarkkinoilla.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-micro-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2013 - 01/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3380 770

Keskimääräinen tuotto vuosittain -66.2 % -30.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5100 310

Keskimääräinen tuotto vuosittain -49.0 % -39.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11260 25660

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.6 % 14.4 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 28150 50000

Keskimääräinen tuotto vuosittain 181.5 % 25.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 398 4583

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.3 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.7 % ennen kuluja ja 14.4 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.03 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

202 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti 

pienyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka 

markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 500 miljoonaa euroa. Aktia Nordic 

Micro Cap -rahaston omistusten lukumäärä on lähtökohtaisesti 30-45 yhtiötä. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja jatkuvaan 

yritysanalyysiin. Rahasto sijoittaa vahvan kasvuprofiilin omaaviin 

laadukkaisiin pienyhtiöhin, jotka pystyvät rakenteellisen kilpailuetunsa vuoksi 

luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen kilpailukykyinen tuote- tai palvelutarjoama, vahvistuva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun 

mahdollistava taserakenne. Edellä mainittujen tekijöiden merkitys korostuu 

etenkin vähemmän osakevaihtoa päivätasolla keräävällä 

pienyhtiömarkkinoilla.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-micro-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2013 - 01/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3400 760

Keskimääräinen tuotto vuosittain -66.0 % -30.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5110 330

Keskimääräinen tuotto vuosittain -48.9 % -38.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11200 26390

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.0 % 14.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 27930 51250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 179.3 % 26.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 434 3652

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.4 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.7 % ennen kuluja ja 14.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 2.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 200 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.4 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

139 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti 

pienyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka 

markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 500 miljoonaa euroa. Aktia Nordic 

Micro Cap -rahaston omistusten lukumäärä on lähtökohtaisesti 30-45 yhtiötä. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja jatkuvaan 

yritysanalyysiin. Rahasto sijoittaa vahvan kasvuprofiilin omaaviin 

laadukkaisiin pienyhtiöhin, jotka pystyvät rakenteellisen kilpailuetunsa vuoksi 

luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen kilpailukykyinen tuote- tai palvelutarjoama, vahvistuva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun 

mahdollistava taserakenne. Edellä mainittujen tekijöiden merkitys korostuu 

etenkin vähemmän osakevaihtoa päivätasolla keräävällä 

pienyhtiömarkkinoilla.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-micro-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2013 - 01/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3400 760

Keskimääräinen tuotto vuosittain -66.0 % -30.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5110 330

Keskimääräinen tuotto vuosittain -48.9 % -38.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11200 26390

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.0 % 14.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 27930 51250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 179.3 % 26.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 434 3652

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.4 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.7 % ennen kuluja ja 14.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 2.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 200 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.4 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

139 EUR

Liiketoimikulut 0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap K

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti 

pienyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka 

markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 500 miljoonaa euroa. Aktia Nordic 

Micro Cap -rahaston omistusten lukumäärä on lähtökohtaisesti 30-45 yhtiötä. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja jatkuvaan 

yritysanalyysiin. Rahasto sijoittaa vahvan kasvuprofiilin omaaviin 

laadukkaisiin pienyhtiöhin, jotka pystyvät rakenteellisen kilpailuetunsa vuoksi 

luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen kilpailukykyinen tuote- tai palvelutarjoama, vahvistuva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun 

mahdollistava taserakenne. Edellä mainittujen tekijöiden merkitys korostuu 

etenkin vähemmän osakevaihtoa päivätasolla keräävällä 

pienyhtiömarkkinoilla.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-micro-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2013 - 01/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3520 780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.8 % -30.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5280 340

Keskimääräinen tuotto vuosittain -47.2 % -38.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11560 27470

Keskimääräinen tuotto vuosittain 15.6 % 15.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 28800 53290

Keskimääräinen tuotto vuosittain 188.0 % 27.0 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 124 2527

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.2 % 1.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.8 % ennen kuluja ja 15.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.24 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

123 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, 

joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap L

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti 

pienyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka 

markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 500 miljoonaa euroa. Aktia Nordic 

Micro Cap -rahaston omistusten lukumäärä on lähtökohtaisesti 30-45 yhtiötä. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja jatkuvaan 

yritysanalyysiin. Rahasto sijoittaa vahvan kasvuprofiilin omaaviin 

laadukkaisiin pienyhtiöhin, jotka pystyvät rakenteellisen kilpailuetunsa vuoksi 

luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen kilpailukykyinen tuote- tai palvelutarjoama, vahvistuva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun 

mahdollistava taserakenne. Edellä mainittujen tekijöiden merkitys korostuu 

etenkin vähemmän osakevaihtoa päivätasolla keräävällä 

pienyhtiömarkkinoilla.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-micro-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2013 - 01/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3520 780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.8 % -30.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5280 340

Keskimääräinen tuotto vuosittain -47.2 % -38.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11560 27470

Keskimääräinen tuotto vuosittain 15.6 % 15.5 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 28800 53290

Keskimääräinen tuotto vuosittain 188.0 % 27.0 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 124 2527

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.2 % 1.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.8 % ennen kuluja ja 15.5 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.24 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

123 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä rahaston arvonkehityksestä, 

joka ylittää tai alittaa vertailuindeksin kehityksen 5 vuoden ajanjaksolla. Todellinen summa 

vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa.

0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 7 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti 

pienyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka 

markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 500 miljoonaa euroa. Aktia Nordic 

Micro Cap -rahaston omistusten lukumäärä on lähtökohtaisesti 30-45 yhtiötä. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston sijoitusfilosofia perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja jatkuvaan 

yritysanalyysiin. Rahasto sijoittaa vahvan kasvuprofiilin omaaviin 

laadukkaisiin pienyhtiöhin, jotka pystyvät rakenteellisen kilpailuetunsa vuoksi 

luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen kilpailukykyinen tuote- tai palvelutarjoama, vahvistuva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun 

mahdollistava taserakenne. Edellä mainittujen tekijöiden merkitys korostuu 

etenkin vähemmän osakevaihtoa päivätasolla keräävällä 

pienyhtiömarkkinoilla.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-micro-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2013 - 01/2020, (***) 10/2014 - 10/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 7 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Riski-indikaattoriin vaikuttavien riskien lisäksi, rahaston arvonkehitykseen 

vaikuttavia keskeisiä riskejä ovat:

Likviditeettiriski, eli riski siitä, että tuotteen sijoituskohteena olevia 

arvopapereita ei pystytä muuttamaan käteiseksi suunnitellussa 

aikataulussa ja/tai kohtuullisena pidettävään hintaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 7 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3540 780

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64.6 % -30.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5300 350

Keskimääräinen tuotto vuosittain -47.0 % -38.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11580 27760

Keskimääräinen tuotto vuosittain 15.8 % 15.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 28820 53800

Keskimääräinen tuotto vuosittain 188.2 % 27.2 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 7 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 7 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 107 2181

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.1 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 16.8 % ennen kuluja ja 15.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

106 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 6 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin pienten ja 

keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan 

yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 3 miljardia euroa. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja tarkoituksena on ylläpitää alhainen 

kiertonopeus, jonka hyödyt korostuvat alhaisemman likviditeetin Small Cap -

osakemarkkinoilla. Sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin 

analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen 

ja kannattavan kasvun mahdollistava tase.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajalle, jonka suunniteltu sijoitusaika on 

alle 7 vuotta.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2014 - 01/2020, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3290 850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -67.1 % -33.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5310 890

Keskimääräinen tuotto vuosittain -46.9 % -33.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11230 19060

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.3 % 11.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 24630 28300

Keskimääräinen tuotto vuosittain 146.3 % 18.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 399 2957

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 13.7 % ennen kuluja ja 11.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.03 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

203 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin pienten ja 

keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan 

yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 3 miljardia euroa. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja tarkoituksena on ylläpitää alhainen 

kiertonopeus, jonka hyödyt korostuvat alhaisemman likviditeetin Small Cap -

osakemarkkinoilla. Sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin 

analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen 

ja kannattavan kasvun mahdollistava tase.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajalle, jonka suunniteltu sijoitusaika on 

alle 7 vuotta.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2014 - 01/2020, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3290 850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -67.1 % -33.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5310 890

Keskimääräinen tuotto vuosittain -46.9 % -33.2 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11230 19060

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.3 % 11.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 24630 28300

Keskimääräinen tuotto vuosittain 146.3 % 18.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 399 2957

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.0 % 2.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 13.7 % ennen kuluja ja 11.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.03 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

203 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin pienten ja 

keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan 

yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 3 miljardia euroa. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja tarkoituksena on ylläpitää alhainen 

kiertonopeus, jonka hyödyt korostuvat alhaisemman likviditeetin Small Cap -

osakemarkkinoilla. Sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin 

analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen 

ja kannattavan kasvun mahdollistava tase.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajalle, jonka suunniteltu sijoitusaika on 

alle 7 vuotta.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2014 - 01/2020, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3370 850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -66.3 % -33.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5390 960

Keskimääräinen tuotto vuosittain -46.1 % -32.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11310 19920

Keskimääräinen tuotto vuosittain 13.1 % 12.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 24710 29500

Keskimääräinen tuotto vuosittain 147.1 % 19.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 318 1956

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.2 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 13.7 % ennen kuluja ja 12.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

120 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin pienten ja 

keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan 

yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 3 miljardia euroa. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja tarkoituksena on ylläpitää alhainen 

kiertonopeus, jonka hyödyt korostuvat alhaisemman likviditeetin Small Cap -

osakemarkkinoilla. Sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin 

analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen 

ja kannattavan kasvun mahdollistava tase.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajalle, jonka suunniteltu sijoitusaika on 

alle 7 vuotta.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2014 - 01/2020, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3370 850

Keskimääräinen tuotto vuosittain -66.3 % -33.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5390 960

Keskimääräinen tuotto vuosittain -46.1 % -32.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11310 19920

Keskimääräinen tuotto vuosittain 13.1 % 12.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 24710 29500

Keskimääräinen tuotto vuosittain 147.1 % 19.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 318 1956

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.2 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 13.7 % ennen kuluja ja 12.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

120 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin pienten ja 

keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin 

pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan 

yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 3 miljardia euroa. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja tarkoituksena on ylläpitää alhainen 

kiertonopeus, jonka hyödyt korostuvat alhaisemman likviditeetin Small Cap -

osakemarkkinoilla. Sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin 

analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Tärkeitä valintakriteereitä ovat 

yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen 

ja kannattavan kasvun mahdollistava tase.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap Return Index, joka 

koostuu useasta indeksistä, jotka kuvaavat pohjoismaisia 

pienyritysmarkkinoita. Carnegie Nordic Small Cap Return Index on 

tuottoindeksi, joten sen arvossa huomioidaan yritysten osingot

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajalle, jonka suunniteltu sijoitusaika on 

alle 7 vuotta.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic-small-cap. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

01/2014 - 01/2020, (***) 09/2015 - 09/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3450 860

Keskimääräinen tuotto vuosittain -65.5 % -33.5 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5520 990

Keskimääräinen tuotto vuosittain -44.8 % -32.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11550 20480

Keskimääräinen tuotto vuosittain 15.5 % 12.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 25230 30310

Keskimääräinen tuotto vuosittain 152.3 % 20.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 108 1382

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.1 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 13.8 % ennen kuluja ja 12.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.07 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

106 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Nordic X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 6 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin pohjoismaisiin 

julkisesti noteerattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. 

Rahasto noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan 

mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja sijoituspäätökset perustuvat aina 

perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Osakevalinnassa 

painotetaan toimialoja, joilla on kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa 

johtavia yrityksiä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-

asema, selkeä kasvustrategia ja tase, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja 

kannattavan kasvun.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Rahaston vertailuindeksi on VINX Benchmark Net Index EUR, joka kuvaa 

Nasdaq OMX Nordic Exhangen ja Oslo Börsin suurimpien ja vaihdetumpien 

yritysten osakkeiden arvonkehitystä sisältäen useimmat sektorit. Indeksi on 

nettotuottoindeksi, jossa huomioidaan yritysten osinkotuotot verojen jälkeen.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osakesijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

nordic. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 11 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2012 - 11/2018, (***) 08/2015 - 08/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 6 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 6 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3720 580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -62.8 % -37.8 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6180 2010

Keskimääräinen tuotto vuosittain -38.2 % -23.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11200 17090

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12.0 % 9.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 20600 22920

Keskimääräinen tuotto vuosittain 106.0 % 14.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 6 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 110 1181

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.1 % 1.1 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 10.5 % ennen kuluja ja 9.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

99 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Osakesalkku A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti 

osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston maantieteellinen neutraaliallokatio on 20 % Eurooppa, 25 % 

Pohjois-Amerika, 20 % Pohjoismaat, 30 % Kehittyvät ja Frontier-markkinat ja 

5 % Japani.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla, 

joka perustuu Aktia Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakerahastoon ja kestää 

suuriakin vaihteluita sijoituksen arvossa.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

osakesalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. 

Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2015 - 08/2020, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3990 3510

Keskimääräinen tuotto vuosittain -60.1 % -18.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7570 4420

Keskimääräinen tuotto vuosittain -24.3 % -15.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10530 13920

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.3 % 6.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 16300 18170

Keskimääräinen tuotto vuosittain 63.0 % 12.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 318 1181

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.2 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 6.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.14 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

114 EUR

Liiketoimikulut 0.08 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

7 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Osakesalkku B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti 

osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston maantieteellinen neutraaliallokatio on 20 % Eurooppa, 25 % 

Pohjois-Amerika, 20 % Pohjoismaat, 30 % Kehittyvät ja Frontier-markkinat ja 

5 % Japani.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla, 

joka perustuu Aktia Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakerahastoon ja kestää 

suuriakin vaihteluita sijoituksen arvossa.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

osakesalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2015 - 08/2020, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 3990 3510

Keskimääräinen tuotto vuosittain -60.1 % -18.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7570 4420

Keskimääräinen tuotto vuosittain -24.3 % -15.1 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10530 13920

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.3 % 6.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 16300 18170

Keskimääräinen tuotto vuosittain 63.0 % 12.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 318 1181

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.2 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 6.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.14 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

114 EUR

Liiketoimikulut 0.08 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

7 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Osakesalkku C

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti 

osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston maantieteellinen neutraaliallokatio on 20 % Eurooppa, 25 % 

Pohjois-Amerika, 20 % Pohjoismaat, 30 % Kehittyvät ja Frontier-markkinat ja 

5 % Japani.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla, 

joka perustuu Aktia Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakerahastoon ja kestää 

suuriakin vaihteluita sijoituksen arvossa.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

osakesalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla 

tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei 

ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2015 - 08/2020, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4070 3580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -59.3 % -18.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7720 4510

Keskimääräinen tuotto vuosittain -22.8 % -14.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10750 14210

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.5 % 7.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 16630 18530

Keskimääräinen tuotto vuosittain 66.3 % 13.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 121 898

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.2 % 1.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 7.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.14 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

114 EUR

Liiketoimikulut 0.08 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

7 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Osakesalkku D

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti 

osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston maantieteellinen neutraaliallokatio on 20 % Eurooppa, 25 % 

Pohjois-Amerika, 20 % Pohjoismaat, 30 % Kehittyvät ja Frontier-markkinat ja 

5 % Japani.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla, 

joka perustuu Aktia Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakerahastoon ja kestää 

suuriakin vaihteluita sijoituksen arvossa.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

osakesalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee  ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys 

rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2015 - 08/2020, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4070 3580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -59.3 % -18.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7720 4510

Keskimääräinen tuotto vuosittain -22.8 % -14.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10750 14210

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.5 % 7.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 16630 18530

Keskimääräinen tuotto vuosittain 66.3 % 13.1 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 121 898

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.2 % 1.2 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 7.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.14 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

114 EUR

Liiketoimikulut 0.08 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

7 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Osakesalkku X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti 

osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Rahaston maantieteellinen neutraaliallokatio on 20 % Eurooppa, 25 % 

Pohjois-Amerika, 20 % Pohjoismaat, 30 % Kehittyvät ja Frontier-markkinat ja 

5 % Japani.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla, 

joka perustuu Aktia Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakerahastoon ja kestää 

suuriakin vaihteluita sijoituksen arvossa.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

osakesalkku. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy 

sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan keskimääräistä riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

08/2015 - 08/2020, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 4, joka 

on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4110 3660

Keskimääräinen tuotto vuosittain -58.9 % -18.2 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7760 4600

Keskimääräinen tuotto vuosittain -22.4 % -14.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10780 14440

Keskimääräinen tuotto vuosittain 7.8 % 7.6 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 16670 18820

Keskimääräinen tuotto vuosittain 66.7 % 13.5 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 86 644

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.9 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8.5 % ennen kuluja ja 7.6 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.79 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

79 EUR

Liiketoimikulut 0.08 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

7 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Secura A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahastolla on kaksi osuussarjaa, josta toisesta (E- ja F-osuudet) 0,5 % -

yksikköä hallinnointipalkkiosta kanavoidaan Folkhälsanin 

hyväntekeväisyyskohteisiin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Johdannaisten käyttö on 

vähäistä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot ja korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja 

ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa 

molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden 

välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja 

yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Osakevalinnassa analysoidaan merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, 

joiden uskotaan vaikuttavan useiden yritysten kasvunäkymiin myös 

pidemmällä aikavälillä. Sellaisia yhtiöitä priorisoidaan, joilla on vahva 

markkina-asema, osaava johto ja selkeä kasvustrategia sekä tase, jonka 

avulla ne voivat parantaa asemiaan pitkäjänteisesti ja kannattavasti. 

Rahaston korkosijoitukset tehdään valtioiden, julkisyhteisöjen, pankkien ja 

yritysten euromääräisiin korkoinstrumentteihin. 

Joukkovelkakirjalainasijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika) on korkeintaan 10 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Rahaston vertailuindeksi koostuu seuraavista indekseistä: 25 % OMXH Cap 

GI -index, 25 % MSCI Total Return World Net EUR, 25 % Barclays Capital 

Euro-Aggregate Government Treasury, 25 % Barclays Capital Euro-

Aggregate 500 MM Corporate. Indeksit kuvaavat edellä mainitussa 

järjestyksessä Suomen osakemarkkinoita, kehittyneiden valtioiden 

osakemarkkinoita, hyvän luottoluokituksen omaavan EMU-valtioiden 

euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä ja hyvän 

luottoluokituksen omaavien EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen 

yritys- ja valtionlainojen kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osake- ja korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

secura. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2016 - 11/2020, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5890 1030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -41.1 % -43.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7920 5380

Keskimääräinen tuotto vuosittain -20.8 % -14.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10300 11680

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.0 % 4.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13310 13390

Keskimääräinen tuotto vuosittain 33.1 % 7.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 385 1189

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.9 % 2.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.4 % ennen kuluja ja 4.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.89 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

189 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Secura B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahastolla on kaksi osuussarjaa, josta toisesta (E- ja F-osuudet) 0,5 % -

yksikköä hallinnointipalkkiosta kanavoidaan Folkhälsanin 

hyväntekeväisyyskohteisiin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Johdannaisten käyttö on 

vähäistä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot ja korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja 

ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa 

molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden 

välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja 

yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Osakevalinnassa analysoidaan merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, 

joiden uskotaan vaikuttavan useiden yritysten kasvunäkymiin myös 

pidemmällä aikavälillä. Sellaisia yhtiöitä priorisoidaan, joilla on vahva 

markkina-asema, osaava johto ja selkeä kasvustrategia sekä tase, jonka 

avulla ne voivat parantaa asemiaan pitkäjänteisesti ja kannattavasti. 

Rahaston korkosijoitukset tehdään valtioiden, julkisyhteisöjen, pankkien ja 

yritysten euromääräisiin korkoinstrumentteihin. 

Joukkovelkakirjalainasijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika) on korkeintaan 10 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Rahaston vertailuindeksi koostuu seuraavista indekseistä: 25 % OMXH Cap 

GI -index, 25 % MSCI Total Return World Net EUR, 25 % Barclays Capital 

Euro-Aggregate Government Treasury, 25 % Barclays Capital Euro-

Aggregate 500 MM Corporate. Indeksit kuvaavat edellä mainitussa 

järjestyksessä Suomen osakemarkkinoita, kehittyneiden valtioiden 

osakemarkkinoita, hyvän luottoluokituksen omaavan EMU-valtioiden 

euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä ja hyvän 

luottoluokituksen omaavien EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen 

yritys- ja valtionlainojen kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osake- ja korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

secura. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2016 - 11/2020, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5890 1030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -41.1 % -43.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7920 5380

Keskimääräinen tuotto vuosittain -20.8 % -14.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10300 11680

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.0 % 4.0 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13310 13390

Keskimääräinen tuotto vuosittain 33.1 % 7.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 385 1189

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.9 % 2.4 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.4 % ennen kuluja ja 4.0 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.89 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

189 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Secura E

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahastolla on kaksi osuussarjaa, josta toisesta (E- ja F-osuudet) 0,5 % -

yksikköä hallinnointipalkkiosta kanavoidaan Folkhälsanin 

hyväntekeväisyyskohteisiin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Johdannaisten käyttö on 

vähäistä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot ja korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja 

ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa 

molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden 

välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja 

yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Osakevalinnassa analysoidaan merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, 

joiden uskotaan vaikuttavan useiden yritysten kasvunäkymiin myös 

pidemmällä aikavälillä. Sellaisia yhtiöitä priorisoidaan, joilla on vahva 

markkina-asema, osaava johto ja selkeä kasvustrategia sekä tase, jonka 

avulla ne voivat parantaa asemiaan pitkäjänteisesti ja kannattavasti. 

Rahaston korkosijoitukset tehdään valtioiden, julkisyhteisöjen, pankkien ja 

yritysten euromääräisiin korkoinstrumentteihin. 

Joukkovelkakirjalainasijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika) on korkeintaan 10 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Rahaston vertailuindeksi koostuu seuraavista indekseistä: 25 % OMXH Cap 

GI -index, 25 % MSCI Total Return World Net EUR, 25 % Barclays Capital 

Euro-Aggregate Government Treasury, 25 % Barclays Capital Euro-

Aggregate 500 MM Corporate. Indeksit kuvaavat edellä mainitussa 

järjestyksessä Suomen osakemarkkinoita, kehittyneiden valtioiden 

osakemarkkinoita, hyvän luottoluokituksen omaavan EMU-valtioiden 

euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä ja hyvän 

luottoluokituksen omaavien EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen 

yritys- ja valtionlainojen kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osake- ja korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

secura. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2016 - 11/2020, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5860 1030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -41.4 % -43.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7890 5300

Keskimääräinen tuotto vuosittain -21.1 % -14.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10270 11540

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.7 % 3.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13280 13230

Keskimääräinen tuotto vuosittain 32.8 % 7.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 415 1337

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.2 % 2.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.4 % ennen kuluja ja 3.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

220 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Secura F

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahastolla on kaksi osuussarjaa, josta toisesta (E- ja F-osuudet) 0,5 % -

yksikköä hallinnointipalkkiosta kanavoidaan Folkhälsanin 

hyväntekeväisyyskohteisiin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Johdannaisten käyttö on 

vähäistä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot ja korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa kotimaisiin ja 

ulkomaisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Neutraalitilanteessa 

molempia omaisuusluokkia on yhtä paljon ja rahasto toimii aktiivisesti näiden 

välillä. Vähintään 20 % rahaston varoista sijoitetaan kuitenkin valtioiden ja 

yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto noudattaa 

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Osakevalinnassa analysoidaan merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, 

joiden uskotaan vaikuttavan useiden yritysten kasvunäkymiin myös 

pidemmällä aikavälillä. Sellaisia yhtiöitä priorisoidaan, joilla on vahva 

markkina-asema, osaava johto ja selkeä kasvustrategia sekä tase, jonka 

avulla ne voivat parantaa asemiaan pitkäjänteisesti ja kannattavasti. 

Rahaston korkosijoitukset tehdään valtioiden, julkisyhteisöjen, pankkien ja 

yritysten euromääräisiin korkoinstrumentteihin. 

Joukkovelkakirjalainasijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla 

painotettu takaisinmaksuaika) on korkeintaan 10 vuotta.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Rahaston vertailuindeksi koostuu seuraavista indekseistä: 25 % OMXH Cap 

GI -index, 25 % MSCI Total Return World Net EUR, 25 % Barclays Capital 

Euro-Aggregate Government Treasury, 25 % Barclays Capital Euro-

Aggregate 500 MM Corporate. Indeksit kuvaavat edellä mainitussa 

järjestyksessä Suomen osakemarkkinoita, kehittyneiden valtioiden 

osakemarkkinoita, hyvän luottoluokituksen omaavan EMU-valtioiden 

euroissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kehitystä ja hyvän 

luottoluokituksen omaavien EMU-valtiossa euroissa liikkeeseen laskettujen 

yritys- ja valtionlainojen kehitystä.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osake- ja korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

secura. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2016 - 11/2020, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5860 1030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -41.4 % -43.3 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7890 5300

Keskimääräinen tuotto vuosittain -21.1 % -14.7 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10270 11540

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.7 % 3.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13280 13230

Keskimääräinen tuotto vuosittain 32.8 % 7.3 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 415 1337

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 4.2 % 2.7 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.4 % ennen kuluja ja 3.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

2.2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

220 EUR

Liiketoimikulut 0.01 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

1 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Solida A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkoinstrumenttipainotteinen yhdistelmärahasto, jonka varat 

normaalitilanteessa sijoitetaan 45 % lyhyisiin korkoinstrumentteihin, 45 % 

pitkiin korkoinstrumentteihin ja 10 % osakkeisiin. Painopistettä 

omaisuuslajien välillä muutetaan aktiivisesti markkinatilanteesta riippuen. 

Korkein sallittu osakepaino on 20 %. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Salkunhoidossa analysoidaan merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, 

joilla uskotaan olevan suuri vaikutus usean yrityksen kasvunäkymiin, myös 

pidemmällä aikavälillä. Osakevalinnassa painotetaan kasvupotentiaalia 

omaavia toimialoja ja näiden sisällä johtavia yrityksiä. Korkosijoituksissa 

painotetaan pitkiä tai lyhyitä korkoinstrumentteja korkonäkemyksemme 

mukaan. Korkosijoituksia hajautetaan hyvän luottoluokituksen omaaviin 

yrityslainoihin, mutta luottoriski pidetään kohtuullisena, jotta hajautushyöty 

osakkeisiin nähden pysyy korkeana.

Korkosijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla painotettu 

takaisinmaksuaika) on korkeintaan 8 vuotta.

Rahaston vertailuindeksi on yhdistelmäindeksi, joka koostuu seuraavista 

indekseistä: 45 % Barclays Capital Euro Treasury 0-12 months, 45 % 

Barclays Capital Euro-Aggregate Government Treasury, 10 % MSCI Total 

Return World Net EUR. Indeksit kuvaavat edellä mainitussa järjestyksessä 

EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen lyhyiden korkoinstrumenttien 

kehitystä, EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen pitkien 

korkoinstrumenttien kehitystä ja kehittyneiden osakemarkkinoiden kehitystä 

maailmanlaajuisesti.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osake- ja korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Johdannaisten käyttö on 

vähäistä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot ja korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

solida. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2014 - 11/2016, (***) 04/2013 - 04/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8200 3030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.0 % -45.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8520 7910

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.8 % -11.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120 10360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 % 1.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11080 11170

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.8 % 5.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 204 330

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.1 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.3 % ennen kuluja ja 1.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

105 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Solida B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkoinstrumenttipainotteinen yhdistelmärahasto, jonka varat 

normaalitilanteessa sijoitetaan 45 % lyhyisiin korkoinstrumentteihin, 45 % 

pitkiin korkoinstrumentteihin ja 10 % osakkeisiin. Painopistettä 

omaisuuslajien välillä muutetaan aktiivisesti markkinatilanteesta riippuen. 

Korkein sallittu osakepaino on 20 %. Rahasto noudattaa EU:n kestävän 

rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia.

Salkunhoidossa analysoidaan merkittäviä globaaleja teemoja ja trendejä, 

joilla uskotaan olevan suuri vaikutus usean yrityksen kasvunäkymiin, myös 

pidemmällä aikavälillä. Osakevalinnassa painotetaan kasvupotentiaalia 

omaavia toimialoja ja näiden sisällä johtavia yrityksiä. Korkosijoituksissa 

painotetaan pitkiä tai lyhyitä korkoinstrumentteja korkonäkemyksemme 

mukaan. Korkosijoituksia hajautetaan hyvän luottoluokituksen omaaviin 

yrityslainoihin, mutta luottoriski pidetään kohtuullisena, jotta hajautushyöty 

osakkeisiin nähden pysyy korkeana.

Korkosijoitusten keskimääräinen duraatio (kassavirroilla painotettu 

takaisinmaksuaika) on korkeintaan 8 vuotta.

Rahaston vertailuindeksi on yhdistelmäindeksi, joka koostuu seuraavista 

indekseistä: 45 % Barclays Capital Euro Treasury 0-12 months, 45 % 

Barclays Capital Euro-Aggregate Government Treasury, 10 % MSCI Total 

Return World Net EUR. Indeksit kuvaavat edellä mainitussa järjestyksessä 

EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen lyhyiden korkoinstrumenttien 

kehitystä, EMU-valtioiden euroissa liikkeeseen laskettujen pitkien 

korkoinstrumenttien kehitystä ja kehittyneiden osakemarkkinoiden kehitystä 

maailmanlaajuisesti.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

Sijoitustoiminnan tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla. 

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien osake- ja korkosijoitusten 

arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Johdannaisten käyttö on 

vähäistä.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

osingot ja korot, sijoitetaan uudestaan.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

solida. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista löytyy sivulta 

www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2014 - 11/2016, (***) 04/2013 - 04/2015.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 2 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 2 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8200 3030

Keskimääräinen tuotto vuosittain -18.0 % -45.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8520 7910

Keskimääräinen tuotto vuosittain -14.8 % -11.0 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10120 10360

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.2 % 1.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 11080 11170

Keskimääräinen tuotto vuosittain 10.8 % 5.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 2 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 204 330

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 2.1 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 3.3 % ennen kuluja ja 1.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.5 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 50 EUR

Irtautumiskulut 0.5 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 50 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.06 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

105 EUR

Liiketoimikulut 0.0 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

0 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 10 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 25 A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkopainotteinen, maailmanlaajuinen yhdistelmärahasto, joka 

sijoittaa varansa pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien 

sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 75 % varoistaan korkomarkkinoille ja 25 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 50-100 %, osakemarkkinoille 0-50 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoiteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa maltilliseen 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-25. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalaa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000297783



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2016 - 11/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7310 1580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -26.9 % -46.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8620 7440

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.8 % -9.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10130 10860

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.3 % 2.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12000 12220

Keskimääräinen tuotto vuosittain 20.0 % 6.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 327 669

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4.8 % ennen kuluja ja 2.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

120 EUR

Liiketoimikulut 0.12 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

11 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 25 B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkopainotteinen, maailmanlaajuinen yhdistelmärahasto, joka 

sijoittaa varansa pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien 

sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 75 % varoistaan korkomarkkinoille ja 25 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 50-100 %, osakemarkkinoille 0-50 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoiteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa maltilliseen 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-25. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2016 - 11/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7310 1580

Keskimääräinen tuotto vuosittain -26.9 % -46.0 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8620 7440

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.8 % -9.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10130 10860

Keskimääräinen tuotto vuosittain 1.3 % 2.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12000 12220

Keskimääräinen tuotto vuosittain 20.0 % 6.9 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 327 669

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 2.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4.8 % ennen kuluja ja 2.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

120 EUR

Liiketoimikulut 0.12 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

11 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 25 X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 3 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on korkopainotteinen, maailmanlaajuinen yhdistelmärahasto, joka 

sijoittaa varansa pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien 

sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 75 % varoistaan korkomarkkinoille ja 25 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 50-100 %, osakemarkkinoille 0-50 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoiteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa maltilliseen 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-25. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa ja on valmis kantamaan matalaa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000517768



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

11/2016 - 11/2019, (***) 08/2013 - 08/2016.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 3 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 2, joka 

on matala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 

vaikuttavat erittäin epätodennäköisesti rahaston kykyyn 

maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 3 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 7490 1610

Keskimääräinen tuotto vuosittain -25.1 % -45.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8830 7680

Keskimääräinen tuotto vuosittain -11.7 % -8.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10370 11200

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3.7 % 3.8 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 12280 12590

Keskimääräinen tuotto vuosittain 22.8 % 8.0 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 3 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 3 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 96 330

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1.0 % 1.0 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 4.8 % ennen kuluja ja 3.8 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.85 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

85 EUR

Liiketoimikulut 0.12 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

11 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 50 A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa tuottohakuiseen 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahasto on maailmanlaajuinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa 

pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen 

rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 50 % varoistaan korkomarkkinoille ja 50 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 25-75 %, osakemarkkinoille 25-75 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-50. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan 

matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote 

soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.

FI4000297809



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2014 - 09/2018, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6090 6090

Keskimääräinen tuotto vuosittain -39.1 % -11.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8460 6460

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.4 % -10.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10290 11850

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.9 % 4.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13360 14020

Keskimääräinen tuotto vuosittain 33.6 % 8.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 325 885

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.1 % ennen kuluja ja 4.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.18 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

118 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 50 B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa tuottohakuiseen 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahasto on maailmanlaajuinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa 

pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen 

rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 50 % varoistaan korkomarkkinoille ja 50 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 25-75 %, osakemarkkinoille 25-75 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-50. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000297817



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2014 - 09/2018, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6090 6090

Keskimääräinen tuotto vuosittain -39.1 % -11.7 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8460 6460

Keskimääräinen tuotto vuosittain -15.4 % -10.4 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10290 11850

Keskimääräinen tuotto vuosittain 2.9 % 4.3 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13360 14020

Keskimääräinen tuotto vuosittain 33.6 % 8.8 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 325 885

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.3 % 1.8 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.1 % ennen kuluja ja 4.3 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.18 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

118 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 50 X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 4 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa tuottohakuiseen 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahasto on maailmanlaajuinen yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa 

pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen 

rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 50 % varoistaan korkomarkkinoille ja 50 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 25-75 %, osakemarkkinoille 25-75 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-50. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee keskimääräistä tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000517776



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

09/2014 - 09/2018, (***) 06/2013 - 06/2017.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 4 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 4 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 6250 6310

Keskimääräinen tuotto vuosittain -37.5 % -10.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8660 6690

Keskimääräinen tuotto vuosittain -13.4 % -9.6 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10530 12250

Keskimääräinen tuotto vuosittain 5.3 % 5.2 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 13660 14490

Keskimääräinen tuotto vuosittain 36.6 % 9.7 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 4 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 4 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 94 472

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.9 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 6.1 % ennen kuluja ja 5.2 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.83 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

83 EUR

Liiketoimikulut 0.11 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

10 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75 A

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on maailmanlaajuinen, osakepanoitteinen yhdistelmärahasto, joka 

sijoittaa varansa pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien 

sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 25 % varoistaan korkomarkkinoille ja 75 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 0-50 %, osakemarkkinoille 50-100 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa rohkeaan 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-75. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa sekä säännöllistä tuotonjakoa ja on valmis kantamaan matalahkoa 

riskiä. Sijoittajalla tulisi olla perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu 

sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta pääomaturvalle.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2014 - 12/2019, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4970 4540

Keskimääräinen tuotto vuosittain -50.3 % -14.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8100 5430

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.0 % -11.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10430 13330

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.3 % 5.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 14820 16570

Keskimääräinen tuotto vuosittain 48.2 % 10.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 318 1127

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.2 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.5 % ennen kuluja ja 5.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.15 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

114 EUR

Liiketoimikulut 0.07 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

6 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75 B

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on maailmanlaajuinen, osakepanoitteinen yhdistelmärahasto, joka 

sijoittaa varansa pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien 

sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 25 % varoistaan korkomarkkinoille ja 75 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 0-50 %, osakemarkkinoille 50-100 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa rohkeaan 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-75. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000297833



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2014 - 12/2019, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 4970 4540

Keskimääräinen tuotto vuosittain -50.3 % -14.6 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8100 5430

Keskimääräinen tuotto vuosittain -19.0 % -11.5 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10430 13330

Keskimääräinen tuotto vuosittain 4.3 % 5.9 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 14820 16570

Keskimääräinen tuotto vuosittain 48.2 % 10.6 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 318 1127

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 3.2 % 1.6 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.5 % ennen kuluja ja 5.9 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 1.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 100 EUR

Irtautumiskulut 1.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 100 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

1.15 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

114 EUR

Liiketoimikulut 0.07 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

6 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.



Avaintietoasiakirja
Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi 

helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75 X

Tuotteen kehittäjä: Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin.

Lisätietoja osoitteesta www.aktia.fi/ tai ota yhteyttä numeroon 010 247 010.

Aktia Rahastoyhtiö Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja sitä sääntelee Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi.

Asiakirja on laadittu 17.03.2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Sijoitusrahasto. Sijoitusrahastolain (213/2019) mukainen rahasto, jonka tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen sijoittaminen pääasiallisesti 

rahoitusvälineisiin sijoitusrahastolaissa ja rahaston säännöissä määriteltyjen rajoitusten mukaisesti.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää. Suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta. Rahastoyhtiöllä on säännöissä kerrotuissa erityistilanteissa oikeus lunastaa 

rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa.

Tavoitteet

Rahasto on maailmanlaajuinen, osakepanoitteinen yhdistelmärahasto, joka 

sijoittaa varansa pääsääntöisesti korko- ja osakemarkkinoille sijoittavien 

sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto voi sijoittaa myös Aktia 

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahasto 

noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn (SFDR) 8 artiklan mukaisia 

tiedonantovelvollisuuksia.

Neutraalitilanteessa rahasto sijoittaa 25 % varoistaan korkomarkkinoille ja 75 

% osakemarkkinoille, mutta rahaston varoista voi markkinatilanteesta 

riippuen korkomarkkinoille olla sijoitettuna 0-50 %, osakemarkkinoille 50-100 

% ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin enintään 20 %.

Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys. 

Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla perustuen Aktia 

Varainhoidon markkinanäkemykseen.

Rahaston vertailuindeksi on useasta indeksistä muodostettava 

yhdistelmäindeksi. Tarkempia tietoja indeksistä löytyy rahastoesitteestä. 

Johtuen aktiivisesta salkunhoidosta voi arvonkehitys poiketa vertailuindeksin 

kehityksestä.

Rahaston arvoon vaikuttavat rahaston tekemien sijoitusten arvonmuutokset, 

jotka voivat olla huomattavia.

Rahasto voi sijoitustoiminnassaan käyttää johdannaisia tavoitellakseen 

lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten 

korot ja osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa rohkeaan 

varainhoitorahastoon, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Säilytysyhteisö: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Rahaston säännöt, rahastoesite, tuorein vuosikertomus sekä 

puolivuotiskatsaus ja viimeisimmät tiedot osuuksien arvosta ovat saatavilla 

veloituksetta suomeksi ja ruotsiksi https://aktia.fi/fi/sijoitustuotteet/aktia-

varainhoitosalkku-75. Tietoa rahaston muista markkinoitavista osuussarjoista 

löytyy sivulta www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tuote soveltuu yksittäisenä sijoituksena sijoittajalle, joka tavoittelee korkeahkoa tuottoa ja on valmis kantamaan matalahkoa riskiä. Sijoittajalla tulisi olla 

perustason tietämys rahoitusvälineistä ja olla valmis pitämään sijoituksensa suositellun vähimmäissijoitusajan. Tuote soveltuu sijoittajalle, jolla ei ole tarvetta 

pääomaturvalle.

FI4000517784



Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin 

eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 

maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista 

verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen 

mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 

voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, 

joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä 

ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle: (*) 01/2022 - 02/2023, (**) 

12/2014 - 12/2019, (***) 02/2016 - 02/2021.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä 

markkinatilanteessa.

1 2 3 4 5 6 7

Suuri riskiVähäinen riski

!
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

hallussaan vähintään 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja 

lunastaa sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada 

vähemmän takaisin.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritetty 3, joka 

on keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot 

arvioidaan keskimatalalle tasolle, ja heikot 

markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti 

rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden 

kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 

menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto 

vaihtelevat sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Tuottonäkymät

Näkymät, sijoitus 10 000 

EUR

1 vuosi 5 vuotta

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Stressinäkymä Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 5110 4720

Keskimääräinen tuotto vuosittain -48.9 % -13.9 %

Epäsuotuisa näkymä (*) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 8290 5650

Keskimääräinen tuotto vuosittain -17.1 % -10.8 %

Kohtuullinen näkymä (**) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 10670 13830

Keskimääräinen tuotto vuosittain 6.7 % 6.7 %

Suotuisa näkymä (***) Paljonko sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen, EUR 15150 17180

Keskimääräinen tuotto vuosittain 51.5 % 11.4 %

Mitä tapahtuu, jos Aktia Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat erillään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n varoista, eikä rahaston varoja voida käyttää Aktia Rahastoyhtiö Oy:n velkojen maksamiseen. 

Sijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita siitä, jos rahastoyhtiö ei maksukyvyttömyyden takia pysty huolehtimaan rahaston hoitamisesta. Tällöin 

rahaston hoitaminen siirrettäisiin toiselle rahastoyhtiölle, mistä aiheutuva viivästys voisi aiheuttaa taloudellisia tappiota sijoittajalle. Tuote ei ole Sijoittajien 

korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään 

rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Aktia Rahastoyhtiö Oy pysty maksamaan sijoittajalle.



Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja 

kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, 

tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin 

mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta 

olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. Sijoitus 10000 euroa.

Ajan myötä kertyvät kulut

Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden 

kuluttua

Kokonaiskulut, EUR 86 613

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 0.9 % 0.9 %

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Seuraavassa taulukossa on esitetty sijoituskohteen eri kulutyyppien vaikutukset vuotuiseen tuottoon ja kululuokkien merkitykset.

Taulukossa on esitetty tuotteen kulut 10000 euron sijoitukselle.

Kulujen rakenne

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu erääntymisajankohtana, sijoittajan 

vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7.6 % ennen kuluja ja 6.7 % kulujen jälkeen.

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua

Osallistumiskulut 0.0 prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. 0 EUR

Irtautumiskulut 0.0 prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. 0 EUR

Jatkuvaluonteiset kulut

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut

0.8 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 

todellisiin kuluihin.

79 EUR

Liiketoimikulut 0.07 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 

tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon sijoituskohteita ostetaan ja myydään.

6 EUR

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut

Tulosperusteiset palkkiot ja 

voitonjakoosuudet

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. 0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Aktia Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta verkkosivuilta www.aktia.fi 

löytyvän palautelomakkeen kautta, sähköpostitse rahastoyhtio@aktia.fi tai postitse Aktia Rahastoyhtiö, Arkadiankatu 4-6 A, 00100 Helsinki.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Rahaston säännöt, rahastoesite ja rahaston vuosikertomus sekä puolivuotiskatsaus toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Toimittaminen on lakisääteinen 

velvollisuus. Lisätietoja ja rahaston asiakirjat löytyvät verkkosivulta www.aktia.fi. Tiedot rahaston aiemmasta tuotto- ja arvonkehityksestä 4 vuodelta sekä 

aiemmat tuottonäkymien laskelmat löytyvät verkkosivulta https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista.

Muut olennaiset tiedot

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan tässä asiakirjassa mainittuja kuluja ja 

kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä. Tässä asiakirjassa esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu suositellun sijoitusajan 

mukaisesti.


