
Vaikuttavuus- 
raportti 2021
Erikoissijoitusrahasto 
Aktia Impakti 

Tämä on mainos. Tutustu aina ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa sijoitustuotteen lakisääteisiin ja sääntömääräisiin asiakirjoihin, kuten sääntöihin, 
rahastoesitteeseen, avaintietoesitteeseen. Tämän julkaisun osittainenkin lainaaminen tai kopioiminen ilman lupaa on kielletty. © Aktia Pankki Oyj, 2022. 

Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen 
suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä nettisivuiltamme: https://www.aktia.fi/fi/vastuullinen-sijoittaminen



Aktia Pankki Oyj 2

   Vaikuttavuusraportti 2021  •  Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti

JULKAISIJA: Aktia Pankki Oyj, Arkadiankatu 4-6, 00100 Helsinki.
TOIMITUS: Tämä julkaisu on Aktia Pankki Oyj:n julkaisu.
LÄHTEET: Aktia, ISS-ESG, Upright Project, Morningstar, kohdeyhtiöiltä saadut tiedot ja data
ASIAKASPALVELU: 010 247 010 (Kiinteästä linjasta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.)

© Aktia Pankki Oyj, 2022.

4	 Pääkirjoitus

5	 Johdanto

6	 Aktia	Impaktin	
	 vaikuttavuus

7	 Aktia	Impaktin	
	 salkun	tiedot

8	 Aktia	Impaktin	
	 Sijoitusprosessi

10	 Vaikuttavuuden	
	 mittaaminen
11 Rahaston nettovaikuttavuus

13 Ensisijoitusten vaikuttavuus

14 Rahaston ensisijoituskohteet 
 ja vaikuttavuus

18	 Kestävän	
	 kehityksen	
	 tavoitteet

21	 Vastuullisuus	
	 Impakti-rahastossa

25	 Sijoitussalkku

	 Sijoitus-esimerkit
9 Taalerin uusiutuvan 
 energian rahastot

16 Vihreät joukkolainat eli 
 green bondit

17 Afyren

20 Mikrolainat

24 Waga Energy

Sisältö  Vaikuttavuussijoittaminen  Pääkirjoitus  Johdanto  Vaikuttavuus  Salkun tiedot  Sijoitusprosessi  Mittaaminen  Kestävän kehityksen tavoitteet  Vastuullisuus  Sijoitussalkku



Aktia Pankki Oyj 3

   Vaikuttavuusraportti 2021  •  Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti

Vaikuttavuussijoittaminen on osa vastuullisen 
sijoittamisen kokonaisuutta – vastuullisen sijoittamisen 
terävin kärki. Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan 
taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa ympäristöllistä 
tai yhteiskunnallista hyötyä. Toisin sanoen 
vaikuttavuussijoittamisessa ei riitä, että sijoitukset eivät 
aiheuta haittaa liiketoiminnallaan, vaan niiden pitää 
aikaansaada hyötyä. Tavoiteltu hyöty voi olla monenlaisia 
asioita esimerkiksi hiilidioksidipäästövähenemä, 
uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti, parempia 
lasten oppimistuloksia tai koteja ihmisille.

Mitä vaikuttavuus- 
sijoittaminen on?

Vaikuttavuussijoittaminen:
Sijoittamisen muoto, jossa taloudellisen 
tuoton lisäksi tavoitellaan mittavaa 
ympäristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä.
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Vaikuttavuus kasvaa
Vaikuttavuussijoittaminen on osa vastuullisen sijoittamisen kokonaisuutta 
ja uusi vahvasti kasvava sijoitustapa. Rahaston tiimi haluaa edistää vaikutta-
vuussijoittamisen mahdollisuuksia kaikille sijoittajille ja miellämmekin rahas-
tomme erityiseksi edelläkävijätuotteeksi sijoitusmarkkinoilla. Haluamme edes-
auttaa vastuullisemman ja vaikuttavamman tulevaisuuden rakentamisessa.

Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa 
ympäristöllistä tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuussijoittamisessa 
ei riitä, että sijoitukset eivät aiheuta haittaa liiketoiminnallaan, vaan niiden tulee 
aikaansaada positiivista vaikuttavuutta. Impakti-rahasto on sijoittanut mm. mi-
krolainoihin, green bondeihin sekä social bondeihin, suomalaisiin yhtiöihin, uu-
siutuvaan energiaan sekä globaalisti toimiviin innovaatioyhtiöihin. Vaikuttavuut-
ta voi siis tehdä lokaalisti ja globaalisti, monessa eri omaisuusluokassa.

Ensimmäisen kokonaisen salkkuvuotensa aikana Impakti-rahasto on kasva-
nut pääomiltaan merkittävästi. Rahasto aloitti toimintansa heinäkuussa 2020 
ja saman vuoden lopussa rahasto oli kooltaan 18,6 miljoonaa euroa. Vuoden 
2021 lopussa rahastolla oli hallinnoitavia varoja jo 35,1 miljoonaa euroa. Koko-
naisuudessaan rahasto on tuottanut perustamisestaan 14 %.

Maailmassa tarvitaan muutosta ja vaikuttavuutta nyt erityisen paljon ja no-
peasti. Kansainväliset tutkimukset kuten IPCC:n raportti ilmastonmuutokses-
ta sekä Dasguptan raportti luonnon monimuotoisuudesta ja talouden riippu-
vuuksista osoittavat, että kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitsemme 

innovaatioita, investointeja ja tekoja. Vastuullisuuden muuttuessa perusedel-
lytykseksi yrityksiltä ja myös sijoituksilta haetaan vaikuttavuutta ja merkityk-
sellisyyttä. Nämä ovat edellytyksiä paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Rahastomme etsii aktiivisesti markkinoilta mielenkiintoisia vaikuttavuuskohtei-
ta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi rahasto etsii ensisijoituskohteita uusmerkintö-
jen, listautumisten tai vastaavien kautta. Ajattelemme, että sijoituksemme vai-
kuttaa konkreettisemmin silloin, kun pääomat ovat sijoituksen myötä sijoitus-
kohteen käytössä yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen hyödyn tuottamiseksi.

Vaikuttavuussijoittamisen kannalta mielenkiintoisia teemoja näemme kasva-
vissa määrin uusiutuvassa energiassa ja uusiutuvan energian teknologioissa. 
Vihreä siirtymä tulee vauhdittumaan niin Euroopassa kuin globaalisti. Näem-
me myös paljon muita seurattavia teemoja ja ratkaisuja vaativia haasteita. Ra-
haston tiimi on esimerkiksi tehnyt alustavia selvityksiä sijoituksiin, jotka liitty-
vät puhtaaseen veteen ja tämän saatavuutta edistäviin innovaatioihin. Muita 
seurattavia teemoja ovat kestävä infrastruktuuri ja rakentaminen, tekstiilite-
ollisuuden innovaatiot, kestävä ruoantuotanto ja kiertotalous. Vaikuttavuus-
sijoittamisen avulla voimme merkittävästi nopeuttaa ja edistää ei ainoastaan 
vihreää siirtymää vaan kokonaisvaltaisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Jo	toistamiseen	Impakti-rahaston	tiimi	toivottaa	
mukavia	lukuhetkiä	vaikuttavuuden	parissa!
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Vaikuttavuus vaatii aikaa. Tyypillisesti vaikuttava 
sijoituskohde kerää ensin pääomia ja tekee sitten 
investointeja tuotantoon tai palveluiden tuottami-
seen. Vasta investointien valmistuttua pystytään 
alkaa mitata sijoitustemme vaikuttavuutta. Rahas-
tomme on sijoittanut moniin kohteisiin, mutta mi-
tattava vaikuttavuuden aika on vielä edessäpäin. 
Vauhti tulee vahvasti kasvamaan tulevien vuosien 
aikana, kun sijoituskohteemme ovat saaneet riittä-
västi aikaa laittaakseen pääomamme käyttöön.

Toiseksi, vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä. Ker-
romme saavutetuista vaikutuksista sekä koko si-
joituskohteena olevan yrityksen tasolla että jyvi-

Johdanto
Mikä	ja	miksi	Impakti-rahasto?

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti on Suomen 
ensimmäinen avoin vaikuttavuusrahasto. Rahas-
tolla on kaksi tavoitetta: riskikorjattu markkina-
tuotto sekä vaikuttavuus eli mitattava yhteiskun-
nallinen ja ympäristöllinen vaikuttavuus. Rahasto 
sijoittaa vain kohteisiin, jotka tuottavat hyötyä yh-
teiskunnalle tai ympäristölle.

Rahastolla ja sen tiimillä on missio: ”Vaikuta sijoitta-
malla, helposti”. Ensimmäinen osa missiosta eli ”vai-
kuta sijoittamalla” tarkoittaa, että sijoituskohteem-
me hyödyttävät yhteiskuntaa ja ympäristöä mer-
kittävällä tavalla. Lisäksi asetamme etusijalle si-
joitukset, joissa pääomamme ovat sijoituskohteen 
käytössä ja siten kasvattavat sijoituskohteen yh-
teiskuntaa ja ympäristöä hyödyttävää liiketoimin-
taa. Näitä sijoituksia kutsumme ensisijoituksiksi. 
Miellämme niiden vaikuttavuuden jälkimarkkinasi-
joituksia suuremmaksi, mutta rahasto tekee hajau-
tus- ja likviditeettisyistä myös jälkimarkkinasijoituk-
sia. Vuoden 2021 lopussa ensisijoituksia oli rahas-
tomme pääomista noin 42 %. 

Toinen osa missiosta eli ”helposti” tarkoittaa usei-
ta asioita. Aktia Impakti on auki merkinnöille joka 
arkipäivä ja lunastuksille neljä kertaa vuodessa - 
vuosien sitoutumista sijoituskohteeseen ei tarvi-
ta. Yhdellä sijoituksella asiakkaamme saa kymme-
niä erilaisia vaikuttavuussijoituksia. Tämän vuoksi 
asiakkaamme saavat sijoituksiaan tehokkaasti ha-
jautettua eikä heidän tarvitse itse etsiä vaikuttavia 
sijoituskohteita. Rahastomalli mahdollistaa myös 
pääomarahastosijoitukset ilman pitkää sitoutu-
mista tai suuria minimisijoituksia. Pääomarahasto-
jen osuus on riittävän pieni, että voimme silti tarjo-
ta rahastomme sijoittajille mahdollisuuden lunas-
tuksiin neljä kertaa vuodessa. Lisäksi raportoimme 
vuosittain rahaston aikaansaamasta vaikuttavuu-
desta ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Miten	vaikuttavuutta	mitataan?
Tässä raportissa käydään läpi yhteiskunnallisen 
ja ympäristöllisen vaikuttavuuden tavoitteen saa-
vuttamista. Kerromme saavutetuista hyödyistä ja 
vaikutuksista niin kattavasti kuin mahdollista. On 
hyvä huomioida kaksi asiaa.

tettynä rahastollemme. Saavutettu vaikuttavuus 
on aina yhteistyön tulosta. Esimerkiksi uuden tuu-
lipuiston saavuttama ilmastohyöty on saavutet-
tu kattavalla yhteistyöllä. Merkittävä onnistumi-
sen edesauttaja ovat pääomaa hankkeeseen tuo-
vat eli sijoittajat, mutta onnistumiseen ovat vaikut-
taneet myös hankkeen kehittäjä, laitetoimittajat, 
rakentajat ja kaikki projektiin osallistuneet. Rahas-
ton osuus on ollut hankkeiden osittainen rahoitta-
minen. Siksi käytämme termiä rahoittamamme vai-
kuttavuus (vrt. tekemämme vaikuttavuus). Tällöin 
emme ota kunniaa kaikesta saavutetusta vaikutta-
vuudesta, vaan vaikuttavuuden rahoittamisesta ja 
siitäkin vain omalta osaltamme.

Sisältö  Vaikuttavuussijoittaminen  Pääkirjoitus  Johdanto  Vaikuttavuus  Salkun tiedot  Sijoitusprosessi  Mittaaminen  Kestävän kehityksen tavoitteet  Vastuullisuus  Sijoitussalkku
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Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi 
mitattavaa ympäristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä.

Rahasto on sijoittanut tuulivoimaloihin, aurinkovoimaloihin, mikrolainoihin, kestävän liikenteen 
infrastruktuureihin, vihreän rakentamisen projekteihin, kiertotaloutta edistäviin innovaatioihin, 
erityisryhmien asuntojen rakentamiseen ja moneen muuhun vaikuttavuutta ja hyötyä tuottavaan ja 
kestävää tulevaisuutta rakentavaan kohteeseen.

*Tiedot per 31.12.2021. Vaikuttavuusluvut perustuvat sijoituskohteen raportoimiin lukuihin, joista on laskettu osuus rahaston sijoitukselle. Oikeassa sarakkeessa kuvattuna vain osa rahaston vaikuttavuudesta. 
Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki 10 300 kg CO2e/vuosi (Lähde: Sitra).

Rahaston	koko

35,1 me
Rahaston	ensisijoitukset

14,6 me
Rahaston	ensisijoituskohteet

45 kpl

Sähköautoja

31 kpl

Rahaston	aikaansaama	päästövähenemä

10 103 tCO2e
joka	vastaa	980	suomalaisen	vuosittaista
hiilijalanjälkeä.

Myönnetyt	mikrolainat	yrittäjille

80 kpl
Sertifioitua	metsää

490 ha

Aktia Impaktin vaikuttavuus

Nettovaikuttavuus

+53 %
Sijoitusten kautta edistetään yhteensä yhtätoista kestävän kehityksen tavoitetta. 
Rahaston merkittävimmät vaikutukset kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat:

SDG 7
Edullista	ja	puhdasta
energiaa

SDG 9
Kestävää	teollisuutta,
innovaatioita	ja
infrastruktuureja

SDG 13
Ilmastotekoja

Sisältö  Vaikuttavuussijoittaminen  Pääkirjoitus  Johdanto  Vaikuttavuus  Salkun tiedot  Sijoitusprosessi  Mittaaminen  Kestävän kehityksen tavoitteet  Vastuullisuus  Sijoitussalkku
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*Vertailuindeksi: 60 % Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index Value Hedged EUR ja 40 % MSCI AC World TR Net

Rahaston	tuotto	1.7.2020	-	31.12.2021	
Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti määritellään 
EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFDR 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation) 
Artikla 8 mukaiseksi tuotteeksi. Artikla 8 
mukaiset ”light green” rahoitustuotteet edistävät 
muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön 
tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai 
näiden ominaisuuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten 
kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä 
hallintotapoja.

Eri	sijoitusluokkien	osuudet	31.12.2021

Vaihtoehtoiset	 9,7	%
Uusiutuvan energian 
rahastot 9,3 %
Muut pääomarahastot 0,4 %

Osakesijoitukset

29,7 %

Korkosijoitukset

49,8 %

Rahaston	koko

35,1 me

Vaihtoehtoiset	
sijoitukset

9,7 %

Käteinen

10,8 %
Aktia Impakti Vertailuindeksi* Annualisoitu tuotto

14,04 % 17,62 % 9,14 %
Korkosijoitukset	 49,8	%
Green ja social bondit 36,2 %
Mikrolainasijoitukset 13,6 %

Osakesijoitukset	 29,7	%
Listatut osakkeet 17,3 %
Listatut osakevalinnat 11,8 %
Listaamattomat 
osakevalinnat  0,6 %

Käteinen	 10,8	%
Kutsumattomia 
sijoitussitoumuksia 2,6 % 
rahaston arvosta. 
Nämä huomioiden käteistä  
rahaston arvosta 8,2 %

Aktia Impaktin salkun tiedot

Sisältö  Vaikuttavuussijoittaminen  Pääkirjoitus  Johdanto  Vaikuttavuus  Salkun	tiedot  Sijoitusprosessi  Mittaaminen  Kestävän kehityksen tavoitteet  Vastuullisuus  Sijoitussalkku



Aktia Pankki Oyj 8

   Vaikuttavuusraportti 2021  •  Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti

Aktian	sijoitusnäkemys
• Rahasto pyrkii ottamaan allokaatiotyössään 

huomioon Aktian vallitsevan sijoitusnäkemyksen.
• Sijoitusnäkemystä ei kuitenkaan automaattisesti 

sisällytetä rahastoon, sillä sen allokaatiokriteeristöön 
kuuluu myös myönteisten yhteiskunnallisen ja/tai 
ympäristövaikutuksen saavuttaminen sijoitusten 
kautta.

Salkun	tuotto/impaktitavoitteet
• Sijoitukset allokoidaan omaisuuslajien välillä sekä 

sisällä niin, että rahasto maksimoi impaktin ja tuoton.
• Positiivista yhteiskunnallista sekä ympäristöllistä 

vaikutusta ei haeta tuoton kustannuksella, vaan 
jokaisen kohteen on oltava kilpailukykyinen 
suhteessa markkinalla oleviin vaihtoehtoihin. 

Allokaatioprosessi

Korkosijoitukset	55	%
• Joukkolainat (rahasto, ETF, suorat sijoitukset)
• Mikrolainat 
• Muut lainat

Osakesijoitukset	20	%
• ESG/Impakti-osakerahasto
• Listatut yhtiövalinnat
• Listaamattomat yhtiövalinnat

Vaihtoehtoiset	sijoitukset	20	%
• Aktian kumppanien impaktituotteet, kuten Taalerin 

uusiutuvan energian rahastot ja muiden toimijoiden 
private equity tai venture capital

Käteinen	5	%

Impakti-rahasto

Tuotto
• Konseptin toimivuus
• Tuottohistoria
• Tiimin taustat
• Prosessin uskottavuus
• Perusteet toimivuudelle tulevaisuudessa 

Impakti
• Yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen hyöty riittävä?
• Netto-impakti (Upright Project)
• Rahat kohteen käyttöön? 
• Raportointikyky

Rahastovalinnat

Tuotto
• Liiketoiminnan analysointi
• Hankkeen/yhtiön sekä tiimin taustat
• Strategian uskottavuus
• Perusteet tuotteiden/palveluiden toimivuudelle 

tulevaisuudessa

Impakti
• Yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen hyöty riittävä?
• Netto-impakti
• Rahat kohteen käyttöön? 
• Raportointikyky

Yksittäiset	kohteet

Aktia Impaktin sijoitusprosessi

Sisältö  Vaikuttavuussijoittaminen  Pääkirjoitus  Johdanto  Vaikuttavuus  Salkun tiedot  Sijoitusprosessi  Mittaaminen  Kestävän kehityksen tavoitteet  Vastuullisuus  Sijoitussalkku
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Sijoitusesimerkki

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä glo-
baaleista haasteista. Energiamurros kohti uusiu-
tuvan energian käytön lisäämistä  on yksi tär-
keimmistä ilmastonmuutoksen torjunnan kei-
noista ja merkittävä askel kohti kestävää ja vih-
reää tulevaisuutta. 

Rahaston sijoitukset Aurinkotuuli I, Aurinkotuu-
li II ja Aurinkotuuli IV ovat Taaleri Energian hal-
linnoimia rahastoja, jotka rakennuttavat ja ope-
roivat uusia teollisen mittakaavan tuuli- ja au-
rinkoenergiaprojekteja. Projektien kehitykses-
sä Taaleri Energia on merkittävässä roolissa. 
Yhdessä kohdemaiden paikallisten toimijoiden 
kanssa mahdollistetaan vaikuttavuutta monel-
la tasolla niin ympäristöön kuin yhteiskuntaan ja 
yksilöihin liittyen.

Aurinkotuuli ja Aurinkotuuli II -rahastot sijoittavat 
uusiutuvan energian hankkeisiin, jotka sijaitse-
vat ympäri maailmaa ja edistävät vihreää siirty-
mää. Tuulipuistoja on Suomessa (Oltava, Isoneva 
ja Murtotuuli). Muita tuulivoimaloita on Norjassa 
(Haram), Ruotsissa (Målajord ja Slageryd), Ser-
biassa (Cibuk), Puolassa (Mlawa ja Grajewo), Yh-
dysvalloissa (Escalade) ja Liettuassa (Anykščiai, 
Jonava ja Rokiškis). Aurinkoenergiahankkeita on 
Jordaniassa (Baynouna) ja Espanjassa (Niebla).

Taaleri Energia mittaa rahastojen tuottamaa 
hyötyä hiilidioksidipäästövähenemällä. Laskel-
missa käytetään Euroopan Investointipankin EI-
B:n menetelmää. Menetelmä arvioi, kuinka pal-
jon energiantuotannosta aiheutuvat hiilidioksi-
dipäästöt vähenevät, kun muita energianmuo-
toja korvataan uusiutuvalla energialla. Hyöty on 

Taalerin uusiutuvan 
energian rahastot

sitä suurempi, mitä enemmän fossiilisia poltto-
aineita nykytilanteessa käytetään energiantuo-
tantoon. Esimerkiksi Taalerin tuulivoimaprojekti 
Serbiassa tuo suuremman hyödyn kuin tuulivoi-
maprojekti Norjassa. Vaikuttavuus perustuu sii-
hen, että Serbian energiantuotanto perustuu lä-
hes kokonaan fossiilisiin polttoaineisiin ja Norjan 
energiantuotanto koostuu lähes kokonaan uu-
siutuvasta energiasta. 

Ympäristövaikutusten lisäksi hankkeilla on mer-
kittävä työllisyysvaikutus. Suurin osa työllisyys-
vaikutuksesta toteutuu hankkeen rakennusvai-
heessa ja tuulipuiston siirtyessä tuotantovai-
heeseen se työllistää ihmisiä mm. valvontaan ja 
ylläpitoon. Hankkeet huomioivat ESG eli ympä-
ristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät 
asiat läpi projektien elinkaaren.

Sisältö  Vaikuttavuussijoittaminen  Pääkirjoitus  Johdanto  Vaikuttavuus  Salkun tiedot  Sijoitusprosessi  Mittaaminen  Kestävän kehityksen tavoitteet  Vastuullisuus  Sijoitussalkku
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Vaikuttavuuden, englanniksi impact, mittaamiselle 
ja raportointitavoille ei ole olemassa standardeja, 
mutta tavat kehittyvät vaikuttavuussijoittamisen 
yleistyessä. Tässä raportissa vaikuttavuutta mita-
taan kahdella tasolla:

1.	 Rahaston	nettovaikuttavuus
2.	 Ensisijoitusten	vaikuttavuus

Rahaston	kaikkien	sijoitusten	nettovaikut-
tavuutta arvioitaessa yhteistyökumppanimme 
Upright Project arvioi tekoälymalliin perustuen, 
miten paljon hyötyä yhtiö saa aikaan suhteessa 
käytettyihin resursseihin. Huomioiduksi tulee koko 
arvoketju, myös negatiiviset vaikutukset: esimer-
kiksi tuulivoimalan perustuksiin käytetty betoni ai-
heuttaa hiilidioksidipäästöjä. 

Ensisijoitustemme	vaikuttavuutta arvioidessam-
me huomioimme, että sijoituskohde voi rakentaa 
rahoillamme yhden tuulivoimalan enemmän ja vai-
kutus, jota arvioimme, on yhden tuulivoimalan vai-

Vaikuttavuuden 
mittaaminen

kutus hiilidioksidipäästöihin. Yhden tuulivoimalan 
vaikutus voi olla erilainen riippuen siitä minkälaista 
tuotantoa se korvaa. Ensisijoitustemme vaikutuk-
set ja data perustuvat kohdeyhtiöiltä saatuihin tie-
toihin, jonka suhteutamme sijoituksen osuuteem-
me. Tällä raportilla on kuvattu vaikutuksia vuoden 
2021 lopun tilanteen mukaan mahdollisimman kat-
tavasti siinä määrin, kun niitä on sijoituskohteittain 
ollut saatavilla dataa.

Kahdella vaikuttavuuden tasolla on eroja. Sijoitus-
kohteiden nettovaikuttavuutta arvioitaessa otetaan 
huomioon koko yhtiön aikaansaama vaikutus suh-
teessa sen käyttämiin resursseihin. Toinen ero liit-
tyy siihen, että omien sijoitustemme vaikuttavuu-
dessa pyritään arvioimaan, mikä vaikutus nimen-
omaan Impakti-rahaston sijoituksella on ollut. Tämä 
tapahtuu parantamalla sijoituskohteen kykyä vai-
kuttaa. Tyypillisesti parannamme yhtiön kykyä vai-
kuttaa tuomalla sen käyttöön enemmän pääomaa.
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Aktia Pankki Oyj 11

   Vaikuttavuusraportti 2021  •  Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti

Rahaston 
nettovaikuttavuus
Rahaston kaikkien sijoitusten nettovaikuttavuu-
della tarkoitetaan sijoituskohteiden positiivisia 
ja negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan, tiedon 
luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen 
sekä ympäristöön. Kaikki Impakti-rahaston sijoi-
tuskohteet ovat mukana tässä arvioinnissa. 

Rahaston vaikuttavuutta mitataan yhteistyös-
sä suomalaisen Upright Project -teknologiayri-
tyksen kanssa. Impakti-rahasto on tehnyt yhteis-

työtä Uprightin kanssa rahaston alusta lähtien. 
Upright Project on suomalainen yritys, jonka mal-
lintaa yritysten nettovaikutuksia. Upright Project 
mallintaa yritysten nettovaikutuksia, jotka perus-
tuvat kvantifikaatiomalliin. Malli käyttää koneop-
pimistekniikoita ja laajaa tieteellisten artikkelien 
tietokantaa sekä julkisia tietokantoja mittaamaan 
yritysten kokonaisvaltaisia vaikutuksia yhteiskun-
taan, tiedon luomiseen ja jakamiseen, ihmisten 
terveyteen sekä ympäristöön.

Mallinnuksessa rahaston net impact ratio eli netto-
vaikuttavuus on 53 %. Impakti-rahaston nettovaikuttavuus on 
paras kaikista Upright Projectin mallintamista rahastoista.
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Korkeimman	nettovaikuttavuuden	
sijoitukset	Impakti-rahastossa

Maksimi
100	%

Minimi
-	ääretönpositiiviset	vaikutukset

positiiviset	vaikutukset	–	negatiiviset	vaikutukset

78 %
BlueOrchard	Microfinance	Fund	
Kehittyvien maiden mikroyrittäjien 
investointien rahoittaminen

68 %
Scatec	
Uusiutuvan energian ratkaisut

73 %
Aker	Carbon	Capture	
Hiilidioksidin talteenotto

66 %
Taaleri	Solarwind	I	
Tuuli- ja aurinkovoimalat

69 %
Y-Säätiö	(social	bond)	69%	
Kohtuuhintaisen asumisen rahoittaminen

Uprightin	laskentakaava	nettovaikuttavuudelle:		

Mallinnuksessa rahaston net impact ratio eli netto-
vaikuttavuus on 53 %. Impakti-rahaston nettovai-
kuttavuus on paras kaikista Upright Projectin mal-
lintamista rahastoista.  Toiseksi paras rahasto saa 
Uprightin mallinnuksessa nettovaikuttavuuden 50 %.

Erityisen vaikuttava nettovaikuttavuus aikaansaa-
daan yhteiskunta-kategoriassa kokonaisuudes-
saan. Kategoria sisältää tasa-arvoon, yhteiskun-
nan infrastruktuureihin, veroihin, työpaikkoihin, 
yhteiskunnalliseen vakauteen ja tasa-arvoon ja ih-
misoikeuksiin liittyviä alakategorioita. Lisäksi ter-
veys-kategoriassa rahaston nettovaikutus on posi-
tiivinen. Tietoon ja ympäristöön liittyvissä katego-
rioissa nettovaikutus on neutraali tai vain hieman 

miinuksella. Rahastoa voidaan pitää kokonaisuu-
dessaan erityisen vaikuttavana.

Mikrolainojen vaikuttavuus on mallinnuksen kaut-
ta merkittävin. Aker Carbon Capture teknologian 
avulla sidotaan teollisista prosesseista hiilidioksi-
dia. Y-Säätiön social bond on säätiön liikkeeseen-
laskema joukkovelkakirja. Suomalainen Y-säätiö 
rahoittaa social bondin avulla kohtuuhintaista asu-
mista ja säätiön tavoitteena on asunnottomuuden 
vähentäminen. Scatec on uusiutuvan energian rat-
kaisujen tarjoaja globaalilla tasolla. Lisäksi Taale-
rin uusiutuvan energian rahasto rakennuttaa tuuli- 
ja aurinkovoimaloita ympäri maailmaa uusiutuvan 
energian tuottamiseksi.
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Ensisijoitusten vaikuttavuutta mitataan niille sijoi-
tuskohteille, joihin rahasto on tehnyt sijoituksen 
uusmerkinnän tai vastaavan kautta. Sijoituksem-
me vaikuttaa konkreettisemmin silloin, kun pää-
omat ovat sijoituksen myötä sijoituskohteen käy-
tössä yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen hyödyn 
tuottamiseksi. Tällaisia sijoituksia rahasto oli vuo-
den 2021 loppuun mennessä tehnyt 45 kpl, yh-
teensä 14,6 miljoonaa euroa. Myös muilla sijoituk-
silla on vaikuttavuutta, mutta keskitymme konkre-
tian vuoksi rahaston ensisijoituskohteisiin. 

Vaikuttavuuden mittaamiseksi valitaan jokaisel-
le sijoituskohteelle mittari tai mittareita. Hyödyn-
nämme sijoituskohteiden omia vaikuttavuusindi-

Ensisijoitusten 
vaikuttavuus

kaattoreita. Vaikuttavuuden mittaaminen on uut-
ta ja kehittyy. Standardeja ja vakiintuneita lasken-
tatapoja löytyy esimerkiksi uusiutuvan energian 
tuotantoon ja päästövähenemälaskelmiin - esimer-
kiksi Taaleri Energian hallinnoimissa päärahastois-
sa laskelmat tehdään European Investment Bankin 
periaatteiden mukaan. 

Rahaston vaikuttavuus kehittyy vuosi vuodelta. 
Aktia Impakti aloitti sijoitustoiminnan 1. heinäkuu-
ta 2020. Rahaston ensisijoituskohteista löytyy pal-
jon kasvuyhtiöitä. Teknologia voi olla vielä kehitys-
vaiheessa ja ratkaisut etsivät skaalautuvuutta ja 
globaaleja markkinoita.

Vuoden 2021 loppuun mennessä 
rahasto oli tehnyt 45 ensisijoitusta, 
yhteensä 14,6 miljoonalla eurolla.
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Rahaston ensisijoituskohteet ja vaikuttavuus
Sijoituskohde Sijoitustyyppi Toimiala / vihreän joukkolainan käyttötarkoitus Mitattava vaikuttavuus Sijoituskohteen saavuttama vaikuttavuus ja Aktia Impaktin osuus

Afryen Listattu osake Kemiantuotteita biomassasta - Biopohjaisia kemikaaleja teollisuuden tarpeisiin. Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Aker Carbon Capture Listattu osake Hiilidioksidin talteenotto - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Aker Horizons FRN 15.8.2025 Green bond Kestävän kehityksen projektit - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Arion Banki HF 0,375 % 14.7.2025 Green bond Vihreät rakennukset, vihreä infrastruktuuri ja kestävän kehityksen 
metsänhoito Hiilidioksidipäästövähenemä, rakennetut asunnot Päästövähenemä yhteensä 9 991 tCO2e. Rahaston osuus 63 tCO2e. Rakennetut asunnot 1 704 kpl. Rahaston osuus 11 kpl.

Betolar Oy Listattu osake Ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit - Betolarin sementtituotteiden hiilijalanjälki on 80% pienempi kuin vastaavan tuotteen. Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

BlueOrchard Microfinance Fund Vaihtoehtoinen korkorahasto Kehittyvien maiden mikroyrittäjien investointien rahoittaminen Myönnetyt mikrolainat Rahaston osuus 80 lainaa mikro- ja pienyrittäjille.

Citycon Green bond Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian projektit kiinteistöissä Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian projektit kiinteistöissä Energiaintensiteetti (KWh/sq.m): -5% vuodesta 2019, -15% vuodesta 2014. 
Hiili-intensiteetti (Kg CO2e/sq.m): -38% vuodesta 2019, -73% vuodesta 2014. 

Cloudberry Clean Energy Listattu osake Pienvesivoima ja tuulivoima Uusiutuvan energian tuotanto Valmiit ja rakenteilla olevat vesi- ja tuulivoimalat tuottavat tällä hetkellä 61 MW  ja kaikkien projektien valmistuttua yhteensä
150 MW uusiutuvaa energiaa. Rahaston osuus 592 kW.

Credit Agricole 0,125 % 9.12.2027 Social bond Yhteiskunnalliset investoinnit Yhteiskunnallisiin investointeihin myönnettyjen lainojen määrä Yhteiskunnallisiin investointeihin myönnetyt lainat 5 588 kpl.
Rahaston osuus 53 kpl.

Digital Realty 0,625 % 15.7.2031 Green bond Vihreä rakentaminen, energia- ja materiaalitehokkuus sekä uusiutuva 
energia Hiilidioksidipäästövähenemä, säästetty vesi Energiansäästö vuosittain 550 700 MWh. Rahaston osuus 4 956 MWh.

Säästetty vesi vuosittain 661 563 000 gallonaa eli 2 504 288 m3. Rahaston osuus 22 539 m3.

Equinix 0,25 % 15.3.2027 Green bond Uusiutuva energia, kestävä rakentaminen, puhdas liikenne - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

European Energy 6,125 % Perp 
22.9.2023/3020 Green bond Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

European Energy Float 16.9.2021 Green bond Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Fintoil Hamina 7,5 % 1.7.2025 Green bond Raakamäntyöljyn jalostus - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Haffner energy Listattu osake Vihreän vedyn valmistus - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Hamburger Hofbach 0,125% 24.2.31 Green bond Puhdas liikenne - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Hexicon Listattu osake Merituulivoimapuistot - Tavoitteena puhdasta energiaa 1,5 miljoonalle kotitaloudelle 2030 mennessä. Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Ijsbeer FRN 7.9.2023 Green bond Jätepuuhakkeen jatkojalostus - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Kempower Listattu osake Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät - Latauslaitteet tehty 99% kierrätetystä materiaalista. Tavoite hiilineutraalisuus 2035 mennessä ja 0% kaatopaikkajätettä 2025 mennessä.
Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Klovern AB FRN 10.2.2025 Green bond Kestävä rakentaminen - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Neste 0,75% 25.3.2028 Green bond Uusiutuvan energian ratkaisut - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Odd Molly Float 7.102024 Green bond Logistiikkakiinteistöt - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

OH ASA Listattu osake Merituulivoimaloiden asennukset - Yhteensä 800 tuuliturbiinin generaattorin perustukset. Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

OX2 Ab Listattu osake Aurinko- ja tuulivoimalat Uusiutuvan energian tuotanto Kumulatiivisesti yhtiö rakentanut 3,2 GW uusiutuvaa energiaa. Rahaston osuus 640 kW.

SBB 0,75 % 14.12.2028 Social bond Yhteiskunnalliset kiinteistöt Kiinteistöjen sosiaalinen hyöty Potilaita vuosittain 630, oppilaita vuosittain 1491. Rahaston osuus 6 potilasta, 13 oppilasta.
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Rahaston ensisijoituskohteet ja vaikuttavuus
Sijoituskohde Sijoitustyyppi Toimiala / vihreän joukkolainan käyttötarkoitus Mitattava vaikuttavuus Sijoituskohteen saavuttama vaikuttavuus ja Aktia Impaktin osuus

Scandinavian Biogas FRN 8.6.2026 Green bond Uusiutuva energia - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Scandinavian Biogas Fuels Intl AB Listattu osake Biokaasun tuotanto Hiilidioksidipäästövähenemä Päästövähenemä 87 327 tCO2e. Rahaston osuus 122 tCO2e.

Scatec ASA FRN 19.8.2025 Green bond Aurinko- ja vesivoima Hiilidioksidipäästövähenemä Päästövähenemä vuosittain 491 000 tCO2e. Rahaston osuus 6 088 tCO2e vuosittain.

Scatec Solar Listattu osake Aurinko- ja vesivoimalat kehittyvissä maissa - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Smakraft 1,875 %  13.4.2026 Green bond Pienvesivoima - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Smakraft FRN 2.11.2023 Green bond Pienvesivoima - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Solidate Oy Listaamaton osake Ylivelkaantuneiden tukimalli - Yhtiö aloittanut velkojen järjestely-yhteistyön Helsingin diakonissalaitoksen henkilöstöpalvelun kanssa. Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Sparkmind Fund Ky Pääomarahasto Opetusalan startup-yritykset - Yhtiö tehnyt 13 sijoitusta (arvo n. 15,7 meur) suomalaisiin ja ulkomaisiin yhtiöihin, jotka edistävät opetusta ja koulutusta.
Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Spinnova Oyj Listattu osake Uusiutuviin ja kiertotalouteen perustuva materiaalituotanto - Koelaitos Suomeen, miljoona tonnia kuitua vuodessa 10v päästä. Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Storebrand 1,875 % 24.3.2031/51 Green bond Vihreä rakentaminen, energiatehokkuuden parantaminen
ja uusiutuva energia Hiilidioksidipäästövähenemä, uusiutuvan energian tuotanto Päästövähenemä 22 777 tCO2e, uusiutuvan energian tuotanto 60 GWh. Rahaston osuus 212 tCO2e, 558 MWh.

Taaleri Aurinkotuuli Pääomarahasto Tuuli- ja aurinkopuistot, uusiutuvan energian tuotanto Hiilidioksidipäästövähenemä Kaikki rahaston hankkeet (kolme tuulipuistoa ja yksi aurinkopuisto) tuottamassa uusiutuvaa energiaa.
Päästövähenemä yhteensä 184 900 tCO2e vuonna 2021. Rahaston osuus 2 311 tCO2e.

Taaleri Aurinkotuuli II Pääomarahasto Tuuli- ja aurinkopuistot, uusiutuvan energian tuotanto Hiilidioksidipäästövähenemä Neljä tuulipuistoa tuottamassa uusiutuvaa energiaa. Suuri osa projekteista vielä rakennusvaiheessa ja saavuttamassa 
uotantovaiheen vuonna 2022. Päästövähenemä 30 526 tCO2e vuonna 2021. Rahaston osuus 125 tCO2e.

Taaleri Tuulirahasto IV Pääomarahasto Tuulipuistot, uusiutuvan energian tuotanto Hiilidioksidipäästövähenemä Oltavan tuulipuisto valmistunut. Isoneva ja Murtotuuli valmistuvat 2022 vuoden lopulla.
Päästövähenemä 12 000 tCO2e vuonna 2021. Rahaston osuus 370 tCO2e.

TenneT, useita bondeja Green bond Sähköverkkoinfrastruktuurit Hyötyvien kotitalouksien määrä ja hiilidioksidipäästövähenemä Yhteensä 8,2 miljoonaa kotitaloutta. Rahaston osuus 4 920 kotitaloutta. Yhteensä 1 661 600 tCO2e päästövähenemä vuonna 2021.
Rahaston osuus 997 tCO2e.

Tornator Oyj Green bond Metsäomistusten hallinnointi Sertifioitua metsää Yhteensä 288 000 hehtaaria sertifioitua metsää. Rahaston osuus 490 hehtaaria.

Volvo Cars Green bond Sähköautojen kehittäminen ja valmistus Sähköautojen tuotanto
Yhteensä 25 727 täyssähköautoa. Rahaston osuus 31 täyssähköautoa. Autoissa 21,7 % pienemmät pakoputkipäästöt per auto.
Ajoneuvojen CO2-vähenemä -9,5 % verrattuna 2018. Ajoneuvojen energian käyttö valmistuksessa -7 % verrattuna 2018.
Ajoneuvojen veden käyttö valmistuksessa -23 % verrattuna 2018.

Waga Energy Listattu osake Biokaasun talteenotto ja jatkohyödyntäminen - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

Woodly Oy Listaamaton osake Materiaaliteknologia, puupohjaisen ja kierrätettävän materiaalin 
kehittäminen muoviteollisuuden käyttöön - Ei vielä raportoitavaa vaikuttavuuslukua.

YIT Float 31.3.2024 Green bond Vihreä rakentaminen Kiinteistöjen energiatehokkuus Kiinteistöjen energiatehokkuus 114 kWh/m2 (B-energialuokka).

Zaptec Listattu osake Sähköautojen latauslaitteet ja ohjelmistot Sähköauton latausasemat Yli 100 000 sähköautonlatausasemaa. Rahaston osuus 80 kpl.
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Sijoitusesimerkki

Vihreät joukkolainat eli green bondit ovat jouk-
kovelkakirjoja, joiden avulla rahoitetaan ympäris-
töystävällisiä investointeja. Green bondeja voi-
vat laskea liikkeeseen yritykset tai julkisyhteisöt 
kuten valtiot tai kunnat. Liikkeeseenlaskija laa-
tii viitekehyksen, jossa määritellään investoinnin 
käyttötarkoitus. Viitekehyksen ja investoinnin 
käyttötarkoituksen arvioinnin suorittaa objektii-
vinen ulkopuolinen taho (kuten esim. norjalainen 
Cicero), jonka avulla sijoittavat pystyvät analy-
soimaan vihreän joukkolainan vaikuttavuutta. 
Esimerkiksi Cicero antaa arvionsa vaikuttavuu-
desta luokittelemalla vihreät joukkolainat vaa-
leanvihreiksi, keskivihreiksi tai tumman vihreiksi. 

Vihreän joukkolainan liikkeeseenlaskeminen ei 
edellytä, että liikkeeseenlaskijan, esimerkiksi yri-
tyksen, tulee olla valmiiksi kokonaan vihreä yritys. 
Edellytyksenä on, että green bondin käyttötarkoi-
tuksen tulee olla investointi, jolla on positiivinen 

Vihreät joukkolainat 
eli green bondit

vaikutus tai hyöty ympäristöön ja/tai ilmastoon. Esi-
merkiksi Volvo Cars Ab:n vihreän joukkolainan ainoa 
käyttötarkoitus on sähköautojen kehitys ja tuotan-
to. Yhtiöt edesauttavat green bondeilla vihreää siir-
tymää ja oman toimintansa kehittämistä kohti vas-
tuullisempaa liiketoimintaa. Yritys voi laskea liikkee-
seen vihreän joukkolainan, jonka käyttötarkoitus on 
esimerkiksi auttaa yritystä vähentämään hiilidioksi-
dipäästöjään.

Yleisiä vihreiden joukkolainojen investointikohtei-
ta ovat kestävä rakentaminen (esimerkiksi City-
con), kestävä julkinen liikenne (esimerkiksi Volvo 
Cars) tai uusiutuva energia (esimerkiksi TenneT). 
Green bondeille on kova markkinakysyntä ja välillä 
mielenkiintoisesta sijoitusmahdollisuudesta joudu-
taan jättäytymään pois, koska tuotto-odotus kär-
sii suuren kysynnän takia. Green bondien tarjon-
ta on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina, sillä yhä 
useampi yritys haluaa hakea pääomia rahoittaak-
seen vihreitä projekteja.
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Sijoitusesimerkki

Ranskalainen Afyren listautui Pariisin pörssiin 
syksyllä 2021. Listautumisannissa kerättiin va-
roja täysikokoisen kemianlaitoksen rakentami-
seen. Yhtiön tavoitteena on edistää vähähiilistä, 
kiertotalouteen perustuvaa teollisuudenalaa tar-
joamalla biopohjaisia, ympäristöön positiivisesti 
vaikuttavia ratkaisuja. 

Tuotantolaitos tuottaa käymisprosesseilla bio-
pohjaisia molekyylejä, joilla voidaan korvata öl-
jypohjaisia ratkaisuja. Öljyn sijaan prosessissa 
hyödynnetään maataloudesta syntyviä orgaani-
sia jätteitä. Näin maatalouden jätevirrat saadaan 
kierrätettyä uusiokäyttöön ympäristöä kuormit-
tamatta.

Afyren kemianlaitokset tuottavat molekyylejä, 
joita voidaan käyttää monien eri tuotteiden ra-
kennusaineina. Afyrenin prosessissa syntyy eri-
laisia happoja, joiden käyttökohteita ovat mm. 
elintarviketeollisuus (ruuan säilyminen, homee-
nesto), kodin kemikaalit (puhdistusaineet), maa-
talous (antibioottien korvaaminen), kosmetiikka 
(tuoksut ja parfyymit). Hyödyntämällä uudenlai-
sia molekyylejä päivittäisten kulutushyödykkei-
den tuotannossa pystytään osoittamaan, että 
tuotteita on mahdollista tuottaa ympäristöystä-
vällisemmin ja siten vähentää yhteiskunnan riip-
puvuutta fossiilisista polttoaineista.

Afyren
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Kestävän 
kehityksen 
tavoitteet

Impakti-rahaston sijoitusten kautta edistetään 
yhteensä yhtätoista kestävän kehityksen tavoitetta.

Yhdeksi markkinastandardiksi vaikuttavuuden 
raportointiin on muodostunut kansainvälises-
ti tunnetut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 
YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet kestävän ke-
hityksen 17 tavoitteeseen, jotka tähtäävät vuo-
teen 2030 mennessä äärimmäisen köyhyyden 
poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jos-
sa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasaver-

taisesti huomioon. Impakti-rahaston sijoitusten 
kautta edistetään yhteensä yhtätoista kestävän 
kehityksen tavoitetta. Rahaston merkittävim-
mät vaikutukset kestävän kehityksen tavoittei-
siin ovat: SDG 7 Edullista ja puhdasta energiaa, 
SDG 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja inf-
rastruktuureja ja SDG 13 Ilmastotekoja.
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SDG	7	
Edullista	ja	puhdasta	energiaa

Uusiutuvan energian sekä listaamattomien ja 
listattujen sijoitukset kautta mahdollistetaan 
edullista ja puhdasta energiaa ja vähähiiliseen 
talouteen siirtymistä. Esimerkiksi sijoitukset 
Taalerin hallinnoimiin rahastoihin (Aurinkotuuli, 
Aurinkotuuli II ja Tuuli IV) edistävät tuuli- ja au-
rinkopuistojen rakentamista Suomeen (Tuuli IV) 
ja ympäri maailman (Aurinkotuuli I ja II). Sijoituk-
silla uusiutumattomiin energialähteisiin pohjau-
tuva energian tuotanto korvataan vihreillä ja uu-
siutuvilla ratkaisuilla. Lisäksi esimerkiksi norja-
lainen yhtiö Scatec rakennuttaa aurinko- ja ve-
sivoimaloita kehittyviin maihin. Rahaston green 
bondien avulla vauhditetaan myös vihreää siir-
tymää, sillä uusiutuva energia on yksi merkittä-
vistä green bondien rahoituskohteista.

SDG	13	
Ilmastotekoja

Rahasto sijoittaa monipuolisesti niin vihrei-
siin joukkolainoihin, listaamattomiin ja listattui-
hin yrityksiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin ku-
ten uusiutuvan energian hankkeisiin, jotka mer-
kittävissä määrin hillitsevät ilmastonmuutosta 
tai rahoittaa ympäristöä säästäviä investointeja. 
Vihreää siirtymää vauhditetaan erilaisten hank-
keiden ja innovaatioiden avulla: tuulivoima, ve-
sivoima, aurinkovoima, biokaasu, metaanin ke-
rääminen ja jalostus, hiilidioksidin talteenotto ja 
liikenteen sähköistymisen tukeminen. Myös ra-
kennetulla ympäristöllä on merkittävä rooli il-
mastonmuutoksen hillinnässä ja rahaston si-
joitusten avulla mahdollistetaan energiatehok-
kaampia kiinteistöjä ja kestävää rakentamista. 
Rahasto on sijoittanut myös suomalaisen met-
säyhtiön Tornatorin liikkeeseenlaskemaan green 
bondiin, jolla edistetään kestävää metsätaloutta, 
tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja esimer-
kiksi turvesoiden uudelleenmetsitystä.

SDG	9	
Kestävää	teollisuutta,	
innovaatioita	ja	infrastruktuureja

Rahasto sijoittaa innovaatioihin, jotka tukevat 
kestävää kehitystä ja edistää ympäristöystäväl-
lisiä infrastruktuureja. Esimerkiksi norjalainen 
Zaptec valmistaa älykkäitä latausratkaisuja säh-
köautoille, samaten suomalainen Kempower ke-
hittää latausratkaisuja liikenteen sähköistämi-
seksi. Suomalainen Spinnova kehittää vastuulli-
sempia raaka-aineita tekstiiliteollisuuden käyt-
töön ja suomalainen Betolar kehittää vähähiilisiä 
rakennusmateriaaleja. Rahaston green bondi-
en kautta rahoitetaan esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuus-projekteja, kestävää raken-
tamista. Myös uusiutuvan energian hankkeilla 
mahdollistetaan merkittävästi vihreää siirtymää. 
Rahastosta löytyy myös monia kiertotaloutta 
tukevia hankkeita ja innovaatioita, kuten ranska-
lainen Afyren.
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Sijoitusesimerkki

Rahasto sijoittaa BlueOrchard Microfinance 
Fundin kautta merkittävää vaikuttavuutta mah-
dollistaviin mikrolainoihin. Mikrolainat mahdollis-
tavat kehitysmaiden ihmisille pääsyn luotettavan 
rahoituksen pariin, yrittäjyyden kehittämiseen ja 
oman taloudellisen aseman parantamiseen. Ta-
loudellisen aseman parantuminen merkitsee yk-
silöille parempia mahdollisuuksia esimerkiksi 
kouluttautua ja saavuttaa hyvinvointia.

Mikrolainoilla on positiivisia vaikutuksia erityi-
sesti tasa-arvon ja naisten aseman parantumi-
seen. BlueOrchard Microfinance rahaston kaut-
ta suurin osa lainoista on naisyrittäjien käy-
tössä. Lainansaantimahdollisuus naismikro-
yrittäjille tuo merkittävää hyötyä esimerkiksi 
itsemääräämisoikeuden ja taloudellisen tasa-ar-
von kautta. Lisäksi työelämään kiinni pääsevät 
naiset hankkivat lapsia lukumääräisesti vähem-
män ja myöhemmässä iässä.

Kehitysmaissa etenkään naisilla ei aina ole 
mahdollisuuksia rahoituksen ja palveluiden pa-
riin pääsemiseen. Mikrolainat tarjoavat pien-
yrittäjille pääsyn rahoituksen pariin, jossa pai-
kallinen toimija rahoittaa yksilöitä ja pienyrityk-
siä oman yritystoiminnan kehittämiseen. Lainan 
avulla yrittäjät voivat tehdä hankintoja esimer-
kiksi työvälineiden tai materiaalien muodossa. 

Lainan välillinen vaikutus on keskimäärin arvi-
olta 5 yksilöä, joka tarkoittaa sitä, että yhdestä 
myönnetystä lainasta hyötyy välillisesti lainaa-
jan lisäksi 5 muuta ihmistä, esimerkiksi lainaa-
jan perhe. Näin mikrolainojen aikaansaama vai-
kuttavuus moninkertaistuu. 

Mikrolainojen aikaansaama vaikuttavuus on 
myös Upright Projectin mallinnuksen mukaan 
paras rahastossamme. 

Mikrolainat
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Vastuullisuuden suhteen analyysi perustuu sekä 
määrällisiin että laadullisiin tekijöihin. Ulkoinen 
palveluntarjoaja tuottaa määrällistä eli kvantitatii-
vista dataa. Tällä raportilla kvantitatiivisen datan 
tarjoajia ovat Morningstar ja ISS ESG. Kvantitatiivi-
sen analyysin lisäksi salkunhoidossa huomioidaan 
kvalitatiivisia eli laadullisia tekijöitä, kuten raport-
teja ja uutisia sijoituspäätöksiä tehdessä. Rahasto 
sijoittaa myös pienempiin, listaamattomiin yrityk-
siin, jolloin tarpeen tullen aktiivisen omistajuuden 
vaikuttavuus kasvaa.

Vastuullisuus 
Impakti-rahastossa

Morningstarin analyysi kuvaa vastuullisuutta eri-
laisten teemojen kautta. Analyysi kattaa ESG-ris-
kit, kiistanalaisuudet, kiistanalaiset toimialat ja hii-
liriskit. Kyseessä on Morningstarin laatima, objek-
tiivinen näkemys vastuullisuusteemoista ja niiden 
vaikutuksista ja yhteyksistä sijoituskohteisiin. Ana-
lyysi soveltaa markkinoilla vallitsevia yleisiä näke-
myksiä vastuullisuudesta.

ESG-riskejä arvioidaan ympäristöön (environme-
ntal), yhteiskuntaan (social) ja hallintotapaan (go-

vernance) liittyvien toimialakohtaisten alateemo-
jen kautta. Metodologia perustuu ESG-riskien ar-
vioimiseen ja näiden riskien vaikutuksiin sijoitus-
ten taloudelliseen arvoon.

Kiistanalaisuudet voivat liittyä sijoituskohteiden 
kohtaamiin merkittävimpiin väärinkäytöksiin, jotka 
voivat realisoitua esimerkiksi taloudellisiksi mene-
tyksiksi ja maineriskeiksi. Esimerkiksi: liiketoimin-
nan eettisyys, hallintotapa, arvoketjut, työntekijöi-
den työolot ja -hyvinvointi.

Kiistanalaiset	toimialat	tai	liiketoiminta. Esimer-
kiksi: alkoholi, asetuotanto, fossiiliset polttoaineet, 
eläinkokeet, palmuöljy, tupakka, uhkapelit ja ydin-
voima.

Hiiliriskit kuvaavat miten hyvin yhtiön liiketoimin-
nassa on otettu huomioon riskejä, jotka liittyvät 
vähähiilisen talouden siirtymään. Hiiliriskit voivat 
realisoitua taloudellisen arvon menetyksiksi, kun 
yhteiskunta siirtyy kohti vähähiilisempää talout-
ta ja mikäli sijoitusten liiketoiminta on riippuvaista 
esimerkiksi fossiilisista polttoaineista.

Lisäksi hyödynnämme ISS ESG:n tuottamaa dataa 
hiiliriskeistä, hiilijalanjäljestä sekä normirikkomuk-
sista. Normiperusteisessa seulonnassa ISS ESG 
monitoroi rahastojemme omistuksia YK:n Global 
Compact -periaatteisiin perustuvien kriteereiden 

mukaan ja tunnistaa yhtiöitä, jotka eivät ole pys-
tyneet toimimaan Global Compact -periaatteiden 
mukaisella tavalla.

Rahasto hajauttaa sijoituksia instrumentteihin, joi-
hin ei täysin pystytä soveltaa kvantitatiivista vas-
tuullisuusanalyysia. Palvelu ei tuota ESG-dataa 
esimerkiksi listaamattomista yhtiöistä. Kattavuus-
prosenttiin lasketaan mukaan joukkovelkakirjoja 
liikkeeseenlaskevat yhtiöt. 

Rahaston sijoitusten 
suhteen ei ole 
esiinnoussut 
merkittäviä ESG-riskejä, 
kiistanalaisuuksia, 
sijoituksia yleisesti 
miellettyihin ei-
vastuullisiin toimialoihin, 
normirikkomuksia tai 
hiiliriskejä.

Vaikuttavuussijoittaminen on osa vastuullista sijoittamista. 
Impakti-rahaston tavoitteena on vaikuttavuuden saavuttaminen 
ja lisäksi rahaston salkunhoidossa sovelletaan Aktian vastuullisen 
sijoittamisen periaatteita: poissulkeminen, ESG-tekijöiden 
huomioiminen sijoituspäätöksissä, normiperusteinen seulonta, 
aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen.
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Korkosijoitukset	ja		
listaamattomat	sijoitukset

Green ja social bondeista palvelu tuottaa analyy-
sin liikkeeseenlaskijakohtaisesti, eli Volvon liikkee-
seenlaskelma green bond saa saman ESG-analyy-
sin kuin Volvo yrityksenä. Tällä metodologialla ra-
haston green ja social bondien liikkeeseenlaski-
jat saavat vastuullisuusarvosanoina hyviä tuloksia 
analyysissa. Suurin osa saa analyysissa 3/5 tai 

4/5 maapalloa, jotka kuvaavat Morningstarin ar-
viota yritysten ESG-riskeistä ja miten hyvin yri-
tys on huomioinut ESG-riskit toiminnassaan. Mitä 
enemmän maapalloja, sitä pienempiä ovat yrityk-
sen ESG-riskit suhteessa vertailuryhmään. Datan 
kattavuuden ollessa alle 67 % Morningstar ei tuota 
vastuullisuusarvosanaa eli Morningstar maapallo-
ja. Rahaston BlueOrchard Microfinance -rahastos-
ta palvelu ei tuota analyysia. 

Rahastot	ja	osakesijoitukset

Impakti-rahasto on sijoittanut M&G Positive Im-
pacts Fund -rahastoon. Rahasto saa Morningstarin 
vastuullisuusluokittelussa 3/5 maapalloa, jotka ku-
vaavat Morningstarin arviota rahastojen ESG-ris-
keistä ja miten hyvin ESG-riskit on huomioitu ra-
hastojen sijoituskohteissa. Mitä enemmän maa-
palloja, sitä pienempiä ovat rahaston ESG-riskit 
suhteessa rahaston vertailuryhmään. Rahaston 
ESG-riskit on huomioitu keskivertoiseksi eli rahas-
to omaa suhteellisen hyvää riskienhallintaa vas-
tuullisuusteemoihin liittyen. Rahaston sijoituksis-
ta ei löydy merkittäviä esiin nostoja ei-vastuullisiin 
toimialoihin tai kiistanalaisuuksiin liittyen. Lisäksi 
rahasto saa Morningstar Low Carbon Designation 
-merkin. Merkki annetaan rahastoille, joilla on ma-
tala hiiliriski sekä matala altistuminen uusiutumat-
tomiin polttoaineisiin. Hiiliriskit voivat realisoitua 
taloudellisen arvon menetyksiksi, kun yhteiskunta 
siirtyy kohti vähähiilisempää taloutta ja mikäli si-
joitusten liiketoiminta on riippuvaista esimerkiksi 
fossiilisista polttoaineista. Hiiliriskiluokittelu muo-
dostuu, kun Morningstarin datan kattavuus rahas-
ton sijoituksista on vähintään 67 %.

Rahaston listattujen osakkeiden suhteen ei löydy 
merkittäviä esiin nostoja ESG-riskeistä, sijoituksia 
ei-vastuullisiin toimialoihin tai kiistanalaisuuksiin 

Yleisarvosanalla 
rahaston sijoitusten
ESG-riskienhallinta on 
hyvällä tasolla.

ESG-analyysi
Morningstarin analyysi kuvaa vastuullisuutta erilaisten teemojen 
kautta. Metodologia perustuu ESG-riskien arvioimiseen ja näiden 
riskien vaikutuksiin sijoitusten taloudelliseen arvoon. Riskejä 
arvioidaan ympäristöön (environmental), yhteiskuntaan (social) ja 
hallintotapaan (governance) liittyvien toimialakohtaisten alateemojen 
kautta. Kokonaisuudessaan Morningstarin palvelun ESG-analyysin 
kattavuus rahastolle on 61 % ja yleisarvosanalla rahaston sijoitusten 
ESG-riskienhallinta on hyvällä tasolla.

liittyen. Suurin osa sijoituskohteista saa vastuulli-
suusarvosanaksi 3/5 tai 4/5 maapalloa.

Vaihtoehtoiset	sijoitukset
Palvelu ei tuota ESG-dataa rahaston vaihtoehtoi-
sista sijoituksista. Rahasto on tehnyt sijoituksia 
uusiutuvan energian rahastoihin. Uusiutuvan ener-
gian sijoituksia hallinnoimat pääomarahastot nou-
dattavat toiminnassaan omaa ESG-politiikkaansa 
ja ESG-tekijät huomioidaan hankkeiden jokaises-
sa vaiheessa. Sijoittajille tuotetaan säännöllisin vä-
liajoin hankkeista ESG-raportteja, joiden avulla si-
joittajalle kerrotaan ESG-kuulumisia läpi hankkei-
den elinkaaren. Hankkeiden suhteen ei ole esiin-
noussut merkittäviä ESG-riskejä tai tapahtumia.
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Hiiliriskien ja hiilijalanjäljen arvioimiseen käy-
tämme Morningstarin ja ISS ESG:n dataa. Mor-
ningstarin palvelussa rahaston ESG-datakat-
tavuus on 61 % ja ISS:n palvelussa hiilijalanjäl-
keä koskeva kattavuus on alle 50 %. Niiltä osin, 
kun Impakti-rahaston sijoituskohteista on saa-
tavilla hiiliriskeihin liittyvää dataa, hiiliriskit luo-
kitellaan arvosanoilla neglible, low ja medium. 
Rahaston sijoituksiin ei liity merkittäviä hiiliris-

Normirikkomukset
Teemme yhteistyötä vastuullisen omistajuu-
den, normipohjaisen omistajavaikuttamisen 
edelläkävijän ISS ESG:n kanssa. Normiperustei-
sessa seulonnassa ISS ESG monitoroi rahasto-
jemme omistuksia YK:n Global Compact -peri-
aatteisiin perustuvien kriteereiden mukaan ja 
tunnistaa yhtiöitä, jotka eivät ole pystyneet toi-
mimaan periaatteiden mukaisella tavalla. Glo-
bal Compact -analyysin kattavuus rahastolle on 
75 %. ISS ESG -seulonta sisältää kolme katego-

Hiiliriskit ja hiilijalanjälki

riaa: ei rikkomuksia, mahdollinen ongelma, veri-
fioitu ongelma.

Impakti-rahaston normienmukaisuus on 89 %. 
Impakti-rahaston seulonnan tuloksena ei ole 
noussut esiin normirikkomuksia. Seulonnassa 
on tehty muutamia huomioita mahdollisista on-
gelmista, joita ei ole kuitenkaan verifioitu. Ra-
haston yhtiöt toimivat siten Global Compact 
-periaatteiden mukaisella tavalla.

kejä ja monet sijoituskohteet esimerkiksi vih-
reät joukkovelkakirjat pyrkivät pienentämään 
liikkeeseenlaskevaan yhtiöön liittyviä hiiliriske-
jä. Koska rahastossa on useita sijoituksia, jois-
ta palveluntarjoajat eivät tuota dataa, esimerkik-
si vaihtoehtoiset ja listaamattomat sijoitukset, 
rahastolle ei pystytä laskemaan luotettavasti hii-
lijalanjälkeä.
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Sijoitusesimerkki

Rahasto sijoitti ranskalaisen Waga Energyn lis-
tautumisantiin syksyllä 2021. Waga Energy on 
kehittänyt teknologian, jolla voidaan kerätä 
kaatopaikkakaasuja biometaaniksi. Biometaani 
on hiilineutraali kaasu ja yksi vihreän siirtymän 
rakentaja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Bio-
metaani on myös merkittävä osa kiertotaloutta.

Yhtiön kehittämä WAGABOX on kaatopaikoille 
sijoitettava yksikkö, joka jalostaa kaatopaikka-
kaasuista korkealaatuista biometaania, jota voi-
daan käyttää suoraan ajoneuvoissa tai syöttää 
kaasunjakeluverkkoon. WAGABOX:lla on kaksi 
ilmastonmuutosta hillitsevää vaikutusta. Ne ke-

räävät haitallisia kaatopaikkakaasuja, jotka ovat 
merkittäviä kasvihuonekaasujen aiheuttajia. Li-
säksi innovaatio tuottaa uusiutuvaa biokaasua, 
joka voi korvata fossiilisen luonnonkaasun.

Maaliskuussa 2022 Waga otti käyttöön yh-
den Euroopan suurimmista kaatopaikoilta ke-
rättävän biokaasun talteenottolaitoksista lähel-
lä Pariisia. Kun laitos on täydessä toiminnassa, 
se tuottaa yhtiön mukaan n. 120 GWh energi-
aa vuodessa. Tämä vastaa n. 20.000 kotitalou-
den energiankulutusta ja vähentää 25 000 ton-
nia hiilidioksidipäästöjä vuositasolla.

Waga Energy
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Sijoitussalkku
Sijoituskohde Osuus 

salkusta Kuvaus Ensisijoituskohde

Korkosijoitukset 
yht 49,8 %

AIB 2,875 % 30.5.2026/31 Green bond < 1 % Uusiutuva energia, kiinteistöjen energiatehokkuus Ei

Aker Horizons FRN 15.8.2025 Green bond < 1 % Kestävän kehityksen projektit Kyllä

Arion Banki HF 0,375 % 14.7.2025 Green bond < 1 % Vihreät rakennukset, vihreä infrastruktuuri ja kestävän kehityksen 
metsänhoito Kyllä

Banco de Sabadel 1.125 % 
11.3.2027 Green bond 1 % Uusiutuva energia, kiinteistöjen energiatehokkuus Ei

BlueOrchard Microfinance Fund Vaihtoehtoinen 
korkorahasto 14 % Mikrolainapankkien ja muiden rahoituslaitosten kautta mikroyrittäjien 

lainoittaminen kehittyvissä maissa Kyllä

Cibus Nordic SEK FRN 4,875 % 
12.6.2023 Green bond < 1,3 % Energiatehokkaat kiinteistöt, uusiutuva energia Ei

Citycon NOK FRN 24.11.2023 Green bond < 1 % Uusiutuva energia, kiinteistöjen energiatehokkuus Kyllä

Citycon Oyj 3,625% Green bond < 1,3 % Uusiutuva energia, kiinteistöjen energiatehokkuus Kyllä

CNP Assurances 2 % 27.7.2050 Green bond < 1 % Vihreät rakennukset, vihreä infrastruktuuri ja kestävän kehityksen 
metsänhoito Ei

Credit Agricole 0,125 % 9.12.2027 Social bond < 1 % Sosiaalinen impakti Kyllä

CTP BV 2,125 % 1.10.2025 Green bond < 1 % Uusiutuva energia, kiinteistöjen energiatehokkuus Ei

Digital Realty 0,625 % 15.7.2031 Green bond 1 % Vihreä rakentaminen, energia- ja materiaalitehokkuus sekä 
uusiutuva energia Kyllä

Equinix 0,25 % 15.3.2027 Green bond < 1 % Uusiutuva energia, kestävä rakentaminen, puhdas liikenne Kyllä

European Energy 6,125 % Perp 
22.9.2023/3020 Green bond < 1 % Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen Kyllä

European Energy Float 16.9.2021 Green bond < 1 % Tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen Kyllä

Fintoil Hamina 7,5 % 1.7.2025 Green bond < 1 % Raakamäntyöljyn jalostus Kyllä

Hamburger Hofbach 0,125% 
24.2.31 Green bond < 1 % Puhdas liikenne Kyllä

Ijsbeer FRN 7.9.2023 Green bond < 1 % Jätepuuhakkeen jatkojalostus Kyllä

Klovern AB FRN 10.2.2025 Green bond < 1 % Kestävä rakentaminen Kyllä

Neste 0,75% 25.3.2028 Green bond < 1 % Uusiutuvan energian ratkaisut Kyllä

Nordex 6,50 % 1.2.2023 Green bond 1 % Tuuliturbiinien valmistus Ei

Odd Molly Float 7.102024 Green bond < 1 % Logistiikkakiinteistöt Kyllä

Orsted 1.75 % 9.9.2027/3019 Green bond 2 % Merituulivoima Ei

SBB 0,75 % 14.12.2028 Social bond < 1 % Kiinteistöt Kyllä

Scandinavian Biogas FRN 
8.6.2026 Green bond 1 % Uusiutuva energia Kyllä

Scatec ASA FRN 19.8.2025 Green bond < 1,3 % Aurinko- ja vesivoima Kyllä

Smakraft 1,875 %  13.4.2026 Green bond < 1 % Pienvesivoima Kyllä

Smakraft FRN 2.11.2023 Green bond < 1 % Pienvesivoima Kyllä

Sparebank 1 Oestlanded 0,125 
3.3.2028 Green bond < 1 % Uusiutuva energia, kestävä rakentaminen, puhdas liikenne Ei

Storebrand 1,875 % 24.3.2031/51 Green bond < 1 % Vihreä rakentaminen, energiatehokkuuden parantaminen ja
uusiutuva energia Kyllä

Telefonica 2,502 % 5.2.2027/49 Green bond 2 % Uusiutuva energia, energiatehokkuutta edistävät digipalvelut
ja energiatehokkuus Ei

Impakti-rahaston	sijoitukset*

Sijoituskohde Osuus 
salkusta Kuvaus Ensisijoituskohde

TELIA 1.375% /81 Green bond 1 % CO2 vähentävät digitaaliset palvelut, energiatehokkuus ja
vihreät rakennukset Ei

TenneT 0,875 % 3.6.2030 Green bond 1 % Merituulivoimaverkot Kyllä

TenneT 2,374 % Perp 
22.7.2025/49 Green bond 1 % Sähköverkot merituulivoimalle Kyllä

Tornator Oyj 1,25 % 14.10.2026 Green bond 2 % Kestävä metsätalous, biodiversiteetti ja uudelleenmetsitys
(esim. turvesuot) Ei

Uniqa 3,25 % 9.7.2035 Green bond 1 % Uusiutuva energia, ympäristön saastumisen ehkäisy, matalahiilinen 
liikenne ja jäteveden käsittely Ei

UPM 0,125  % 19.11. 2028 Green bond 1 % Kiertotalouden projektit Ei

Volvo Car AB 2,5 % 7.10.2027 Green bond 2 % Sähköautojen kehitys ja valmistus Kyllä

Y-Foundation 1,625 % 4.10.2026 Green bond 1 % Asuntoja erityisryhmille Ei

Y-Foundation 3,125 % 4.10.2023 Green bond 1 % Asuntoja erityisryhmille Ei

YIT Float 31.3.2024 Green bond 1 % Energiatehokas rakentaminen, uusiutuvan energian projektit, 
nollapäästöinen liikenne Kyllä

Listatut ja 
listaamattomat 
osakesijoitukset 
29,7 %

Afyren SAS Osake 1 % Uusiutuvista raaka-aineista tehtävät kemikaalit Kyllä

Aker Carbon Capture Osake 1 % Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi teollisuuden prosesseista Ei

Betolar Oy Osake 2 % Teollisuuden sivuvirroista rakennusmateriaaleja oleellisesti pienemmillä 
CO2-päästöillä Kyllä

Cloudberry Clean Energy Osake 1 % Pienvesivoima ja tuulivoima Osittain

Hexicon AB Osake <1 % Tuulivoima Kyllä

Kempower Osake 1 % Latausratkaisuja liikenteen sähköistämiseksi Kyllä

M&G Positive Impacts Fund Rahasto, listatut 
osakkeet 17 % Esimerkiksi uusiutuvan energian ja terveydenhuollon yhtiöt 

maailmanlaajuisesti Ei

OHT Osake 1 % Merituulivoiman asentamisessa käytettävien laivojen operaattori Kyllä

OX2 Ab Osake 1 % Uusiutuvan energian projektit Kyllä

Scandinavian Biogas Fuels Intl AB Osake 1 % Biokaasun tuotanto Osittain

Scatec Solar Osake 1 % Aurinko- ja vesivoimalat kehittyvissä maissa Osittain

Solidate Oy Listaamaton 
osake <1 % Ylivelkaantuneiden suomalaisten uudelleenjärjestelyohjelmat Kyllä

Sparkmind Fund Ky Pääomasijoitus-
rahasto <1 % Suomalaiset opetusalan kasvuyhtiöt Kyllä

Spinnova Oyj Osake 2 % Vastuullisten tekstiilien valmistamiseen käytettävän teknologian kehitys Kyllä

Vestas Wind Systems A/S Osake 1 % Tuulivoima Ei

Waga Energy Osake <1 Metaanin kerääminen ja jalostus Kyllä

Woodly Oy Osake <1 % Materiaaliteknologia, puupohjaisen ja kierrätettävän materiaalin 
kehittäminen muoviteollisuuden käyttöön Kyllä

Zaptec Osake 1 % Sähköautojen latauslaitteiden valmistus Osittain

Vaihtoehtoiset 
sijoitukset
9,7 %

Taaleri Aurinkotuuli Vaihtoehtoinen 
rahasto 3 % Teollisen mittakaavan tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennuttaminen

ja operoiminen Osittain

Taaleri Aurinkotuuli II Vaihtoehtoinen 
rahasto 2 % Teollisen mittakaavan tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennuttaminen

ja operoiminen Osittain

Taaleri Tuuli IV Vaihtoehtoinen 
rahasto 5 % Teollisen mittakaavan tuulivoimaloiden rakennuttaminen ja operoiminen. Osittain

*per 31.12.2021
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   Vaikuttavuusraportti 2021  •  Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti

Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) on tuottanut tämän esityksen sijoittajien käyttöön. Informaatio on koottu julki-
sista lähteistä, joita Aktia pitää luotettavina. Aktia ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta tai täydel-
lisyydestä. Tämä katsaus on tarkoitettu yhtenä monista apuvälineistä avustamaan sijoittajan päätöksente-
koa, mutta sijoittajan tekemä sijoituspäätös on viime kädessä hänen omansa, ja sen tulee perustua sijoitta-
jan riittävinä pitämiin tietoihin ja tutkimuksiin. Sijoittajan tulee huomioida markkinoilla nopeasti tapahtuvat 
muutokset ja niiden vaikutukset tämän katsauksen sisältöön. Aktia-konserniin kuuluvat yritykset, Aktian 
yhteistyökumppanit tai näiden yhtiöiden henkilökunta eivät vastaa suorista tai epäsuorista tappioista tai 
vahingoista, jotka aiheutuvat tämän katsauksen tai sen osien käytöstä sijoitustoiminnassa. Esitys on tar-
koitus näyttää Aktian pitämän suullisen esityksen yhteydessä, eikä sitä pidä käyttää ilman suullista esitys-
tä. Katsauksen sisältämä informaatio on tarkoitettu sijoittajalle, jolle katsaus on esitetty, eikä sitä pidä antaa 
kenenkään toisen henkilön käyttöön. Tämän katsauksen kopioiminen tai lainaaminen kokonaisuudessaan 
tai osittain on kiellettyä ilman Aktian lupaa.

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudelli-
sista tuloksista. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Rahoituspalvelujen ja 
-tuotteiden kulut voidaan periä asiakkaalta sijoitustoiminnan tuloksesta riippumatta. Ennen sijoituspäätök-
sen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Aktia ei 
vastaa dokumentissa esitettyjen tuotto-olettamusten toteutumisesta. Annetut tiedot pohjautuvat rahoitus-

välineiden historialliseen tuottoon perustuviin oletuksiin, mutta ne eivät ole tae tulevasta tuotto- tai arvon-
kehityksestä. Katsaus on osa Aktian markkinointimateriaalia, eikä sitä välttämättä ole laadittu sijoitustutki-
muksen riippumattomuutta koskevien säännösten mukaisesti. Mahdollisesti esiteltyihin rahoitusvälineisiin 
ei sovelleta sijoitustutkimusta koskevia kaupankäyntirajoituksia. Tämä katsaus ei perustu asiakkaan henki-
lökohtaisiin tietoihin eikä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Tarkoituksena on esitellä rahoitusvälineet ja niiden 
ominaispiirteet mukaan lukien kurssit. Sovimme mielellämme tapaamisen henkilökohtaisen sijoittajaprofiilin 
valmistelemiseksi ja yksilöllisten sijoitusneuvojen antamiseksi sinulle. Asiakas voi joutua maksamaan muita-
kin kuin Aktian välityksellä suoritettavia veroja ja julkisia maksuja. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että 
sijoittamiseen ja sijoitusomaisuuteen liittyy veroseuraamuksia, joiden taloudellisia vaikutuksia ei välttämättä 
ole huomioitu tässä esityksessä. Asiakkaan pitää itse hankkia tarvittavat tiedot sijoitustensa ja niihin liitty-
vien päätösten veroseuraamuksista. Tuleva tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoit-
tajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa.

Vaikutukset ja data perustuvat kohdeyhtiöiltä saatuihin tietoihin. Omien sijoitustemme vaikutukset ja data 
perustuvat kohdeyhtiöiltä saatuihin tietoihin, jonka suhteutamme sijoituksen osuuteemme. Tällä raportil-
la on kuvattu vaikutuksia vuoden 2021 lopun tilanteen mukaan mahdollisimman kattavasti siinä määrin, kun 
dataa on sijoituskohteittain ollut saatavilla. Aktia Impakti ei ole verifioinut dataa tai tuottanut dataa itse.


