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Vastuullinen 
sijoittaminen Aktiassa
Uskomme, että vastuullisesti ja kestävien normien 
mukaisesti toimivat yhtiöt ovat pitkällä aikavälil-
lä kannattavampia kuin yhtiöt, jotka eivät toimi kes-
tävällä tavalla. Vastuullinen sijoittaminen merkitsee 
meille sitä, että pyrimme saavuttamaan mahdolli-
simman hyvän tuoton valitulla riskitasolla. Vastuul-
lisella sijoitustoiminnalla tarkoitamme kaikkia toi-
menpiteitä, joilla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hy-
vään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ns. ESG-te-
kijät) huomioidaan. Vastuullisuus on kiinteä osa 
sijoitustoimintaamme ja vastuullisen sijoittamisen 
periaatteita noudatetaan kaikissa hallinnoimissam-
me rahastoissa. Vastuullisen sijoittamisen periaat-
teita noudatetaan myös täyden valtakirjan varain-
hoidossamme ja muissa sijoituspalveluissamme.

Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, ku-
ten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n so-
pimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
(UN Sustainable Development Goals), ILO:n sopi-
mukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisil-
le yrityksille luovat vastuullisen sijoittamisen ar-
vopohjan. Omat vastuullisen sijoittamisen periaat-
teet meillä on ollut vuodesta 2006. 

Aktia on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet (Principles for Respon-
sible Investment – PRI) sekä vastuullisen pankki-
toiminnan periaatteet (Principles for Responsible 
Banking - PRB). Olemme suomalaisen vastuullista 
sijoittamista edistävän järjestön FINSIF:in (Finland’s 
Sustainable Investment Forum) jäsen.

Osallistumme ilmastonmuutosta hillitseviin sijoitta-
ja-aloitteisiin mm. Climate Action 100+, Science Ba-
sed Targets (SBTi) ja Net Zero Asset Managers Ini-
tiative. Raportoimme CDP:lle (Carbon Disclosure 
Project) toimintamme vaikutuksistamme ilmastoon 
ja kannustamme CDP-kampanjoiden kautta yhtiöi-
tä aloittamaan ilmastoraportoinnin. Olemme myös 
TCFD:n eli Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures -raportointisuositusten julkinen tuki-
ja. Aktia on lisäksi AIMA:n (Alternative Investment 
Management Association), SBAI:n (Standards Bo-
ard for Alternative Investments), Green Building 
Council Finlandin jäsen ja mukana ASCOR-projek-
tin (Assessing Sovereign Climate related opportu-
nities and risks) advisory komiteassa.

• UNPRI
• UNPRB
• FINSIF
• FIBS
• CDP
• Net Zero Asset Managers Initiative
• AIMA (Alternative Investment 

Management Association)
• ASCOR (Assessing Sovereign 

Climate related opportunities 
and risks)

• Green Building Council Finland
• SBAI (Standards Board for 

Alternative Investments)

• poissulkeminen
• vastuullisuustekijöiden huomiointi
• normiperusteinen seulonta
• aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen
• vaikuttavuussijoittaminen

• ISS ESG
• Morningstar
• Upright Project

Sisältö   Vastuullinen	sijoittaminen	Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

Varainhoitomme	
vastuullisuus-
periaatteet

1

Vaikuttavuutta	
yhteistyöllä,	
jäsenyyksillä	ja	
aloitteilla

2

Tarkkaan	
valitut	työkalut

3
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Keskeiset tapahtumat 
H2/2022

HE INÄKU U

E LOKU U LOK AKU U JOU LU KU U

SY YSKU U MARR ASKU U

Työstimme työkalua analysoida 
rahastojemme riippuvuuksia 
luontopääomaan sekä 
transitioyhtiöiden tunnistamiseen

UI-Aktia Sustainable Corporate 
Bond -rahasto lanseerattiin

Korotimme useamman 
rahastomme SFDR-
kestävyysluokittelua

Pidimme puheenvuoron 
vaikuttavuussijoittamisesta 
Keskuskauppakamarin 
Kiinteistöarvointipäivässä

Julkaisimme ensimmäiset rahastokohtaiset ESG-raportit

Aktian vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist valittiin 
Suomessa vastuullista sijoittamista edistävän Finsif ry:n 
hallituksen varapuheenjohtajaksi

Julkaisimme SFDR-tiedonantoasetuksen mukaiset 
rahastojen pre contratual -dokumentit kaikista Artikla 8 ja 
Artikla 9 mukaisista rahastoistamme

Osallistuimme PRI in Person & Online vastuullisen 
sijoittamisen konferenssiin

Allekirjoitimme COP27-ilmastokokoukseen sijoittaja-
aloitteen, joka vaati valtioita ilmastonmuutoksen 
vastaisiin toimiin, Global Investor Statement to 
Governments on the Climate Crisis 2022

Vastuullinen sijoittaminen ja 
vaikuttavuussijoittaminen esillä Aktian 
Virtuaalinen Navigointi -webinaarissa

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset	tapahtumat	H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta
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Aktian 
ilmastostrategia
Tiedostamme, että maailma muuttuu koko ajan ja 
meidän tulee muuttua sen mukana. Pelkkä muu-
tokseen sopeutuminen ei riitä vaan haluamme olla 
mukana eturintamassa. Globaalit haasteet vaativat 
globaaleita ratkaisuja ja haluamme omalta osal-
tamme rakentaa kestävää tulevaisuutta sijoitus-
temme ja oman toimintamme kautta.

Syyskuussa 2021 Aktia lanseerasi ilmastostrate-
giansa. Ilmastotavoitteemme ulottuvat vuoteen 
2050 ja tulevat ohjaamaan koko konsernin toimin-
taa tästä tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on hii-
lineutraalius sijoitussalkuissa vuoteen 2050 men-
nessä toimintaympäristön salliessa. Luotonannos-

Hiilineutraali sijoitussalkku 
2050 mennessä1 Luotonannon kestävän rahoituksen 

tarjoaminen, hiilipäästöjen ja 
-altistumisen pienentäminen2 Oman toiminnan osalta nettohiilineutraalius 

vuokrattujen toimitilojen energian-
kulutuksen osalta 2030 mennessä3 * ASCOR, Assessing Sovereign Climate-related 

Opportunities and Risks. TCFD, Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures.

** Lähde: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 
31.12.2022.

2030 & 2050
Olemme asettaneet 
hiilineutraaliustavoitteet 
sijoituksillemme ja omalla toiminnalle. 
Tulemme tarjoamaan myös kestävää 
rahoitusta asiakkaillemme.

Net Zero Asset 
Managers
-aloitteen allekirjoittaja.

ASCOR
Aktia on mukana ASCOR-projektin* 
advisory komiteassa. Projektin 
tarkoituksena on luoda alalle 
työkaluja valtioiden ilmastoriskien ja 
mahdollisuuksien tarkasteluun.

- 53 %
Aktian hallinnoimien rahastojen 
hiilijalanjälki 53 % vertailuindeksiä 
matalampi 12/2022.**

TCFD
Aktiasta tuli vuonna 2021 TCFD-
raportointisuositusten* julkinen tukija.

sa tavoitteena on hiilipäästöjen ja -altistumisen 
pienentäminen. Aktia-konsernin oman toiminnan 
osalta tavoitteena on muun muassa nettohiilineut-
raalius vuokrattujen toimitilojen energiankulutuk-
sen osalta vuoteen 2030 mennessä. 

Aktian ilmastotyö on saavuttanut jo aiemmin posi-
tiivisia tuloksia. Olemme aktiivisesti mukana edis-
tämässä vastuullisuutta ja kannustamassa yrityk-
siä kohti vastuullisempia toimintatapoja ja läpinä-
kyvämpää vastuullisuusraportointia. Osallistumme 
sijoittaja-aloitteisiin ja vaikuttamiskampanjoihin 
yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Olemme 
mukana aloitteissa, kuten  Climate Action 100+, 

Tavoitteenamme on 
hiilineutraalius sijoitus-
salkuissa vuoteen 2050 
mennessä toiminta-
ympäristön salliessa.

AKTIAN ILMASTOTAVOITTEET

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian	ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

Science Based Targets (SBTi) sekä Net Zero As-
set Managers Initiative, joiden tavoitteena on il-
mastonmuutoksen hillintä.

Aktia liittyi 2021 TCFD:n -raportointisuositusten 
tukijoiden joukkoon ja julkaisimme ensimmäisen 
TCFD (Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures) -katsauksen. Olemme myös muka-
na ASCOR-projektin (Assessing Sovereign Clima-
te-related Opportunities and Risks) advisory ko-
miteassa. Projektin tarkoituksena on luoda alal-
le työkaluja valtioiden ilmastoriskien ja mahdolli-
suuksien tarkasteluun.
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Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa

 

Tulokset ja 
vaikuttavuus 
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Aktian varainhoito on vuodesta toiseen kerännyt 
palkintoja sekä kansainvälisissä että kotimaisissa 
vertailuissa. Riippumaton kolmas osapuoli Mornin-
gstar tuottaa dataa ja ratingeja sijoittajien käyt-
töön sekä myös arvion Aktian rahastojen vastuulli-
suudesta. Morningstar hyödyntää Sustainanalytic-
sin tuottamaa ESG- ja ilmastodataa, jota käytetään 
Aktialla myös osana salkunhoitoa.

ESG kuvaa vastuullisuutta liittyen kolmeen kokonai-
suuteen: ympäristö (E, environmental), yhteiskunta 
(S, social) ja hallintotapa (G, governance). Metodo-
logia perustuu ESG-riskien arvioimiseen ja näiden 
riskien vaikutuksiin toimijoiden taloudelliseen ar-
voon. Analyysissa on sovellettu markkinoilla vallit-
sevia yleisiä ESG-näkemyksiä. Kyseessä on Mornin-
gstarin tekemä vastuullisuusanalyysi ja heidän nä-

kemyksensä vastuullisuudesta. Rahastojen vastuul-
lisuusluokittelu löytyy myös Aktian nettisivuilta.

Vastuullisuusluokittelu eli maapallot kuvaavat Mor-
ningstarin arviota rahastojen vastuullisuusriskeis-
tä (ESG-riskit) ja miten hyvin ESG-riskit on huomi-
oitu rahastojen sijoituskohteissa. Mitä enemmän 
maapalloja, sitä pienempiä ovat rahaston ESG-ris-
kit suhteessa rahaston vertailuryhmään.

Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki an-
netaan rahastoille, joilla on matala hiiliriski sekä ma-
tala altistuminen uusiutumattomiin polttoaineisiin. 
Hiiliriskit voivat realisoitua taloudellisen arvon me-
netyksiksi, kun yhteiskunta siirtyy kohti vähähiili-
sempää taloutta ja mikäli sijoitusten liiketoiminta on 
riippuvaista esimerkiksi fossiilisista polttoaineista.

Aktian rahastojen 
vastuullisuus

Taulukossa kuvattu Aktian 29 rahastoa, joista vastuullisuusluokittelu on saatavilla. Vastuullisuus-
luokittelu eli sustainability rating annetaan rahastoille, kun Morningstarin datan kattavuus on vä-
hintään 67 %. Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan, kun Morningstarin datan 
kattavuus rahaston sijoituksista on vähintään 67 % ja, kun hiiliriskit ja fossiilisten polttoaineiden al-
tistuma rahaston sijoituksissa on pieni. Lähde: Morningstar, 31.12.2022.

Aktian rahastoista 45 % on vertailuryhmäänsä vastuullisempia. 
Rahastoistamme 72 % saa Morningstarin arviossa vähintään kolme 
maapalloa vastuullisuusluokittelussa eli ne on luokiteltu vähintään 
yhtä vastuullisiksi kuin vertailuryhmän rahastot. Lisäksi kuusi 
Aktian rahastoa saa Low Carbon Designation™ -merkin.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset	ja	vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

Rahasto Morningstar
vastuullisuusluokittelu™ Hiiliriski-arvio Kestävyysluokittelu

Aktia Capital matala Artikla 8

Aktia Solida matala Artikla 8

Aktia America matala Artikla 8

Aktia Emerging Market Corporate Bond+ keskimääräinen Artikla 6

Aktia Emerging Market Equity Select keskimääräinen Artikla 8

Aktia Emerging Market Local Ccy Bd ei dataa Artikla 8

Aktia Government Bond+ ei dataa Artikla 8

Aktia Mikro Markka ei dataa Artikla 8

Aktia Secura matala Artikla 8

Aktia Varainhoitosalkku 25 ei dataa Artikla 8

Aktia Varainhoitosalkku 75 ei dataa Artikla 8

UI - Aktia Sustainable Corporate Bond matala Artikla 9

UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ei dataa Artikla 8

Aktia Corporate Bond+ matala Artikla 8

Aktia Europe Small Cap matala Artikla 8

Aktia Euroopan Kassakoneet matala Artikla 8

Aktia Global matala Artikla 8

Aktia Lyhyt Yrityskorko+ ei dataa Artikla 8

Aktia Nordic matala Artikla 8

Aktia Osakesalkku matala Artikla 8

Aktia Varainhoitosalkku 50 ei dataa Artikla 8

Aktia Emerging Market Bond+ ei dataa Artikla 8

Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ ei dataa Artikla 8

Aktia Eurooppa matala Artikla 8

Aktia Mikro Rein ei dataa Artikla 8

Aktia Nordic Micro Cap ei dataa Artikla 8

Aktia Nordic Small Cap ei dataa Artikla 8

UI - Aktia EM Frontier Bond+ ei dataa Artikla 8

Aktia Arvo Rein keskimääräinen Artikla 8

AKTIAN RAHASTOJEN VASTUULLISUUS
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Aktian rahastojen 
nettovaikuttavuus
Aktia on tehnyt vuodesta 2019 lähtien yhteistyötä 
kotimaisen startupin, Upright Projectin kanssa. Olem-
me syventäneet yhteistyötämme mm. laajentamal-
la rahastojemme nettovaikuttavuuden mallinnuksia ja 
uusien tuotteiden vaikuttavuuden kuvaamisessa.

Upright Project mallintaa yritysten nettovaiku-
tuksia, jotka perustuvat kvantifikaatiomalliin. Mal-
li käyttää koneoppimistekniikoita ja laajaa tieteel-
listen artikkelien tietokantaa mittaamaan yritysten 
kokonaisvaltaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, tiedon 
luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen sekä 
ympäristöön. Mallinnoksessa minimi on miinus ää-
retön ja maksimi sata.

Uprightin nettovaikuttavuusmallin  avulla kuvataan 
osake- ja yrityslainarahastojemme vaikuttavuuspro-
fiilit kvartaaleittain. Rahastokohtaisiin vaikuttavuus-
profiileihin voi tutustua verkkosivuillamme aktia.fi. 

Aktian rahastojen nettovaikuttavuusprofiili on po-
sitiivinen ja nettovaikuttavuutemme on vertailuin-
deksejä merkittävästi parempi (OMX Helsinki 25 
-indeksi, 2 %; Nasdaq Helsinki -indeksi, -26 %). Po-
sitiivinen nettovaikuttavuus kuvaa sitä, että rahas-
tomme saavat keskimäärin enemmän positiivisia
vaikutuksia aikaiseksi kuin negatiivisia. Rahastojen
positiiviset nettovaikuttavuudet liittyvät yhteiskun-
taan sekä ihmisten terveyteen. Uprightin mallinnok-
sessa minimi on miinus ääretön ja maksimi +100 %.

AKTIAN RAHASTOJEN NETTOVAIKUTTAVUUSPROFIILI

Nettovaikuttavuuslaskelmissa mukana Aktian 21 rahastoa: Arvo Rein, Capital, Corporate Bond+, Emer-
ging Market Corporate Bond+, Euroopan Kassakoneet, Eurooppa, Europe Small Cap, European High Yield 
Bond+, Global, Impakti, Lyhyt Yrityskorko+, Mikro Markka, Mikro Rein, Nordic, Nordic High Yield, Nordic 
Micro Cap, Nordic Small Cap, Secura, Solida, UI - Aktia Sustainable Corp Bond. Tiedot perustuvat tietojen 
hakemispäivän mukaiseen tilanteeseen. Ilmoitetut luvut eivät ole sitovia vähimmäismääriä. Ilmoitetut luvut 
voivat muuttua ylös- tai alaspäin. Lähde: Upright Project, 31.12.2022.

Aktian rahastojen 
nettovaikuttavuusprofiili 
on positiivinen ja 
nettovaikuttavuutemme 
on vertailuindeksejä 
merkittävästi parempi.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset	ja	vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

TOP 3 NETTOVAIKUTTAVUUS

Aktia	Impakti

+66 %
UI	-	Aktia	Sustainable	Corporate	Bond

+49 %
Aktia	Nordic	Micro	Cap

+39 %
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Aktian rahastojen 
hiilijalanjälki
Aktia lanseerasi syksyllä 2021 ilmastostrategian-
sa, jonka mukaisesti tavoittelemme hiilineutraa-
lia sijoitussalkkua vuoteen 2050 mennessä. Moni-
toroimme sijoituksiamme ja tarkastelemme rahas-
tojamme mm. ilmastoriskiarvion ja ilmastoskenaa-
rioanalyysin avulla.

Aktian hallinnoimien rahastojen hiilijalanjälki 53 % 
vertailuindeksiä matalampi*. Sijoitusstrategiamme 
osakerahastoissa suosii vähemmän pääomaval-
taisia yhtiöitä, joilla on tyypillisesti myös suotuisa 
päästöprofiili. Yrityslainasalkunhoidossa suosim-
me CO2-päästöjään vähentämään pyrkiviä energi-
antuottajia.

Kuvioissa näkyy osake- ja yrityslainarahastojem-
me hiilijalanjäljet sekä viitteelliset jokaista markki-
naa kuvaavat vertailuluvut. Laskelmat perustuvat 
yhtiöiden raportoimiin lukuihin (siltä osin, kuin niitä 
oli laskemisen aikaan saatavilla) sekä muiden yh-

tiöiden osalta sektoripohjaisiin arvioihin. Luvut si-
sältävät ns. scope 1 ja scope 2 -tasojen päästöt. 
Hiilijalanjälki (carbon footprint, carbon efficiency) 
kuvaa päästöjen määrää suhteutettuna sijoitus-
ten arvoon, huomioiden yhtiöiden koko pääomara-
kenteen. Hiilijalanjälkiä tarkasteltaessa on tärkeää 
huomioida, että koska päästöt eri yhtiöiden ja sek-
toreiden välillä vaihtelevat erittäin paljon, voivat 
pienet muutokset salkkujen sisällössä aiheuttaa 
huomattavia muutoksia luvuissa.

Aktian hallinnoimien 
rahastojen hiilijalanjälki 
53 % vertailuindeksiä 
matalampi.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset	ja	vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

*Lähde: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 31.12.2022.

Aktia America, 2024

Aktia Mikro Markka, 2044

Aktia Arvo Rein, 2047

Aktia Capital, 2029

Aktia Euroopan Kassakoneet, 2034
Aktia Mikro Rein, 2039

Aktia Europa, 2030
Aktia Nordic Small Cap, 2037

Aktia Europe Small Cap, 2035

Aktia Global, 2050
Aktia Nordic, 2049

Aktia Nordic Micro Cap, 2038

Aktia Corporate Bond+, 2050
Aktia Lyhyt Yrityskorko+, 2049
UI - Aktia Sustainable Corporate Bond, 2050

Aktia Solida, 2047

Aktia European High Yield Bond+, 2041

Aktia Secura, 2040

Aktia Nordic High Yield, 2035

Osakerahastot Korkorahastot ja yhdistelmärahastot

AKTIAN RAHASTOJEN MUKAISUUS PARIISIN 
ILMASTOSOPIMUKSEN SUHTEEN

Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 astee-
seen vuoteen 2050 mennessä. Arvioitu vuosi osoittaa, milloin rahasto ylittää sille allokoidun hiili-
budjetin. Arvioitu aste osoittaa, onko rahasto Pariisin ilmastotavoitteen mukainen.  
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RAHASTOJEN JA VERTAILUMARKKINOIDEN HIILIJALANJÄLKI*
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Rahasto Rahaston hiilijalanjälki* Hiilijalanjälki vs. 
vertailumarkkina

Rahaston 
hiili-intensiteetti**

Hiili-intensiteetti vs. 
vertailumarkkina

Aktia America 11 -72 % 43 -73 %

Aktia Arvo Rein 49 -40 % 70 -47 %

Aktia Capital 99 -46 % 85 -25 %

Aktia Corporate Bond+ 56 -28 % 93 -32 %

Aktia Euroopan Kassakoneet 70 -53 % 109 -60 %

Aktia Europa 55 -33 % 124 -6 %

Aktia Europe Small Cap 23 -74 % 65 -55 %

Aktia European High Yield Bond+ 47 -65 % 90 -54 %

Aktia Global 7 -87 % 27 -82 %

Aktia Lyhyt Yrityskorko+ 66 -18 % 85 -33 %

Aktia Mikro Markka 15 -92 % 20 -83 %

Aktia Mikro Rein 12 -86 % 17 -88 %

Aktia Nordic 15 -75 % 39 -47 %

Aktia Nordic High Yield 33 0 % 67 0 %

Aktia Nordic Micro Cap 18 -77 % 33 -71 %

Aktia Nordic Small Cap 56 -27 % 119 4 %

Aktia Secura 67 0 % 93 0 %

Aktia Solida 66 0 % 94 0 %

UI - Aktia Sustainable Corporate Bond 76 -25 % 158 -31 %

AKTIAN RAHASTOJEN ILMASTOINDIKAATTORIT

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset	ja	vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

Lähde: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 31.12.2022.
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Aktia America
Aktia Arvo Rein
Aktia Capital
Aktia Corporate Bond+
Aktia Euroopan Kassakoneet
Aktia Europa
Aktia Europe Small Cap
Aktia European High Yield Bond+
Aktia Global
Aktia Lyhyt Yrityskorko+
Aktia Mikro Markka
Aktia Mikro Rein
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Aktia Nordic Small Cap
Aktia Secura
Aktia Solida
UI Aktia Sustainable Corporate Bond
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Normiperusteinen 
seulonta
Aktialla on ollut vuodesta 2017 lähtien käytössä 
vastuullisen omistajuuden yhteistyö normipohjai-
sen omistajavaikuttamisen edelläkävijän ISS ESG:n 
kanssa. Tuemme näin yhtiöitä, jotta ne pystyisivät 
paremmin täyttämään niihin kohdistuvia odotuksia 
koskien kansainvälisiä ympäristöä, yhteiskuntaa ja 
hyvää hallintotapaa koskevia normeja.

Yhteistyö perustuu ns. normiperusteiseen seulon-
taan; ISS ESG monitoroi rahastojemme omistuk-
sia YK:n Global Compact -periaatteisiin perustu-
vien kriteereiden mukaan ja tunnistaa yhtiöitä jot-
ka eivät ole pystyneet toimimaan Global Compact 
-periaatteiden mukaisella tavalla. ISS ESG -seulon-
ta sisältää kolme kategoriaa: ei rikkomuksia, mah-
dollinen ongelma, verifioitu ongelma. Valtaosa yh-
tiöistä, joihin olemme sijoittaneet, toimii näiden pe-

riaatteiden mukaisella tavalla. Sellaisten yhtiöiden 
kanssa, jotka eivät ole onnistuneet toimimaan mai-
nittujen kriteereiden mukaisella tavalla, ISS ESG 
käy Aktian puolesta vaikuttamiskeskusteluja. Kes-
kusteluissa pyritään tyypillisesti saamaan yhtiöt 
raportoimaan ongelmistaan ja korjaamaan ne, tai 
toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, 
ettei vastaavia ongelmia enää esiintyisi.

Salkunhoitajat Aktian osake- ja yrityslainatiimeis-
sä tekevät viimekädessä päätökset siitä, miten toi-
mitaan sijoituksen suhteen, kun ilmenee normi-
rikkomuksia. Tällöin arvioidaan ovatko yhtiöiden 
toimenpiteet riittäviä, että yhtiö on edelleen si-
joituskelpoinen sijoituskohde. Normirikkomuksia 
käsitellään säännöllisesti myös Aktia Varainhoidon 
ESG-komiteassa. 

100 %
normienmukaisuus

Aktia Capital  
Aktia Europe Small Cap  
Aktia Mikro Markka  
Aktia Mikro Rein  
Aktia Nordic High Yield  
Aktia Nordic Micro Cap  
Aktia Nordic Small Cap 

90–99%
normienmukaisuus

Aktia Arvo Rein 99 %
Aktia European High Yield Bond+ 97 %
Aktia Nordic 97 %
Aktia Secura 95 %
Aktia Solida 95 %
Aktia Corporate Bond+ 93 %
Aktia Global 93 %
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ 92 %

80–89%
normienmukaisuus

Aktia America 89 %
Aktia Eurooppa 87 %
Aktia Euroopan Kassakoneet 87 %

AKTIAN OSAKE- JA YRITYSLAINARAHASTOJEN 
GLOBAL COMPACT -NORMIENMUKAISUUS

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset	ja	vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

Lähde: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 31.12.2022.
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Aktiivinen omistajuus
ja vaikuttaminen
Yhtiövaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivi-
sella omistajuudella Aktia edistää sijoituskohteina 
olevien yhtiöiden hyvää hallintoa- sekä edellytyk-
siä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään 
pitkän aikavälin tuottokehitykseen.

Aktia on laatinut omistajaohjauksen periaatteet. 
Aktia Rahastoyhtiö noudattaa näitä periaattei-
ta sen hallinnoimissa rahastoissa ja lisäksi Aktia 
Pankki ja Aktia Varainhoito noudattavat näitä peri-
aatteita hoitaessaan asiakkaiden sijoitusomaisuut-
ta omaisuudenhoitosopimusten perusteella. Pe-
riaatteet noudattavat soveltuvaa sääntelyä sekä 
alan suosituksia omistajaohjauksesta.

Vuonna 2022 kannatimme Shellin yhtiökokoukses-
sa Follow This -ryhmän ehdotusta, jossa vaadittiin 
yhtiötä asettamaan nykyistä vaativampia, Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisia ilmasto-
tavoitteita. Amazonin yhtiökokouksessa kannatim-
me ehdotusta, että yhtiön hallituksen tulisi tilata ul-
kopuolinen tarkastus ja raportti yhtiön varastoissa 
vallitsevista työskentelyolosuhteista. Lisäksi Berk-
shire Hathawayn yhtiökokouksessa kannatimme 
ehdotuksia, joissa vaadittiin yhtiötä raportoimaan 
ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdol-
lisuuksista, sekä päästövähennystavoitteista.

Omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti Ak-
tia julkaisee vuosittain erillisen raportin, jossa ker-
romme omistajaohjauksen periaatteiden toteutu-
misesta. Julkaisemme lisäksi erillisen Pooled Enga-
gement -raportin, joka sisältää lisätietoja ISS ESG:n 
kautta tapahtuneista vaikuttamiskeskusteluista. 
Raportit ovat luettavissa Aktian nettisivuilta.

110
vaikuttamis-	
keskustelua

11
Aktian	suoraa	
vaikuttamis-	
kampanjaa

Vuoden 2022 aikana osallistuimme ISS ESG:n kautta vaikuttamiskes-
kusteluun 110 eri yhtiön kanssa. Näistä keskusteluista 28 liittyi ympä-
ristöön, korruptioon 11, ihmisoikeuksiin 18, työntekijöiden oikeuksiin 
40, ja 13 useaan tai päällekkäisiin aiheisiin. 

Vuoden 2022 aikana toteutimme yhteensä yksitoista erillistä vaikuttamis-
keskustelua tai -toimenpidettä. Keskeisin aihe näissä keskusteluissa oli 
yhtiöiden mahdollisesti heikot ilmastotavoitteet, joka oli aiheena kuudes-
sa keskustelussa. Muiden keskustelujen aiheita olivat muun muassa ylei-
sesti heikoksi koettu ESG-suoriutuminen ja stranded asset-riskit. Koem-
me, että keskustelujen vastaanotto yhtiöiden puolelta oli pääasiassa po-
sitiivista, yhdenkään keskustelun vastaanotto ei ollut varsinaisesti nega-
tiivinen. Ilmastotavoitteita koskeneiden keskustelujen osalta yhtiöiden 
edustajat toivat esille konkreettisia asioita yhtiöiden ilmastostrategioista 
sekä toimenpiteistä näiden saavuttamiseksi.

342
kokousta

5766
äänestyskohtaa

616
äänestystä	
johdon	suositusta	
vastaan

Aktian rahastoilla on käytössä ISS:n tarjoama proxy voting -palvelu. 
Palvelun kautta voimme tehokkaalla tavalla osallistua globaalisti yhtiö-
kokouksiin. Vuoden 2022 aikana osallistuimme yhteensä 342 yhtiöko-
koukseen, joista 334 äänestyspalvelun kautta ja 8 äänestyspalvelun ul-
kopuolella. Näissä yhtiökokouksissa rahastot äänestivät yhteensä 5766 
äänestyskohdassa, joista 616 kohdassa johdon suositusta vastaan (10,7 
% äänestyskohdista).

Äänestyksissä huomioidaan aina osuudenomistajien pitkän aikavälin int-
ressit Aktian omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Äänestämi-
sen tueksi ISS toimittaa meille yhtiökohtaiset vastuullisuusraportit sekä 
oman sustainability voting policynsa mukaiset äänestyssuositukset.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset	ja	vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

Lähde: Institutional Shareholder Services, ISS ESG, 31.12.2022.

VAIKUTTAMINEN

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ
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TALOUDELLINEN TOIMINTA 
VOIDAAN LUOKITELLA 
KESTÄVÄKSI, JOS TOIMINTA

Kestävällä rahoituksella tarkoitetaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien 
näkökohtien huomioon ottamista sijoittamista koskevassa päätöksenteossa. Viime 
vuosien aikana EU:ssa on työstetty sääntelyä kestävän rahoituksen määrittelyksi, 
jotta sijoittajat, yritykset ja EU:n jäsenvaltiot pystyvät suuntaamaan rahoitusta 
kestävää kehitystä edistäviin toimiin. EU:n kestävän rahoituksen sääntely koostuu 
useista erilaisista kokonaisuuksista, ohjeista ja asetuksista.

Kestävän rahoituksen 
sääntely

Sijoituksilla voi olla sekä positiivisia että negatiivi-
sia kestävyysvaikutuksia. Huomioimalla pääasial-
liset negatiiviset kestävyysvaikutukset sijoitustoi-
minnassa pyritään ymmärtämään mahdollisimman 
hyvin sijoituskohteiden negatiiviset vaikutukset ym-
päristöön tai yhteiskuntaan. Pääasiallisilla haitallisil-

Asetuksen tavoitteena on edistää rahoitustuottei-
den kestävyysvaikutusten mitattavuutta ja niiden 
läpinäkyvyyttä, vähentää viherpesua sekä parantaa 
kestäviksi luokiteltujen tuotteiden vertailtavuutta. 

Artikla 8 mukaiset rahoitustuotteet edistävät mui-
den ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteis-
kuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominai-
suuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten kohteena ole-
vat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. 
Suurin osa Aktian tarjoamista rahastoista lukeu-
tuu Artikla 8 -tuotteiksi. Artikla 8 mukaisia tuottei-
ta kutsutaan myös light green -tuotteiksi.

Artikla 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on 
tehdä kestäviä sijoituksia ja niiden tulee edistää 
ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, 
eivätkä ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa muil-
le kestävyysindikaattoreille. Sijoituskohteilta edel-

Kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli 
EU-taksonomia määrittelee, millainen taloudellinen 
toiminta on kestävää.

Asetuksella lisätään yritystoiminnan läpinäkyvyyt-
tä sijoittajille ja selvennetään, mitkä taloudelliset 
toiminnot edistävät ympäristötavoitteita ja edis-
tävät kestävämpää tulevaisuutta. *Taksonomias-
sa määritellyt EU:n ympäristötavoitteet ovat: il-
mastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, vesi- ja merivarojen suojeleminen, 
kiertotalouden edistäminen, ympäristön pilaantu-
misen ehkäiseminen ja ekosysteemien ja luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen.

lytetään lisäksi hyvien hallintotapojen noudatta-
mista. Artikla 9 mukaisia tuotteita kutsutaan myös 
dark green -tuotteiksi. Aktian rahastoista muuta-
ma rahasto on Artikla 9 mukaisia sijoitustuotteita.

Mikäli sijoitustuote ei edistä ympäristöön tai yh-
teiskuntaan liittyviä tavoitteita ja siten lukeudu 
kestäväksi sijoitustuotteeksi (Art 8 ja Art 9), luoki-
tellaan se Artikla 6 mukaiseksi sijoitustuotteeksi. 
Artikla 6 mukaiset sijoitustuotteet eivät ota huo-
mioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 
toimintoja koskevia EU:n kriteerejä (EU-taksono-
mia). Näissä rahastoissa voidaan kuitenkin ottaa 
huomioon kestävyysriskit. Kestävyysriskillä tar-
koitetaan tässä yhteydessä ympäristöön, yhteis-
kuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa 
tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla 
sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen 
kielteinen olennainen vaikutus.

la kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan PAI-indikaat-
toreita. Kestävyysindikaattorit liittyvät esimerkiksi 
kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoi-
suuteen, veteen, jätteeseen ja yhteiskunnallisiin ky-
symyksiin. Ne koskevat yrityksiä, valtioita ja ylikan-
sallisia yhtiöitä sekä kiinteistöomaisuutta.

Kestäviksi sijoitustuotteiksi lukeutuvat Artikla 8 ja Artikla 9 mukaiset tuotteet.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset	ja	vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

Edistää merkittävästi 
vähintään yhtä kuudesta EU:n 
ympäristötavoitteesta*

1

Ei tuota merkittävää 
haittaa viidelle muulle EU:n 
ympäristötavoitteelle

2

On YK:n, OECD:n ja 
ILO:neettisten työ- ja 
ihmisoikeusperiaatteiden 
mukainen.

3

KESTÄVYYSLUOKITTELU, SFDR-TIEDONANTOASETUS

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.
PAI-INDIKAATTORIT 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien näkökohtien 
huomioon ottaminen sijoittamista koskevassa 
päätöksenteossa.

KESTÄVÄ RAHOITUS
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Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa

 

Sijoitustoiminta 
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Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä ja 
autamme asiakkaitamme vaurastumaan. Uskom-
me, että vastuullisesti ja kestävien normien mukai-
sesti toimivat sijoituskohteet ovat pitkällä aikavä-
lillä kannattavampia ja niillä on parempi riskiprofiili 
kuin sijoituskohteet, jotka eivät toimi vastuullisesti. 

Vastuullisen sijoittamisen menetelmämme perus-
tuu poissulkemiseen, ESG-integrointiin, normipe-
rusteiseen seulontaan, aktiiviseen omistajuuteen 
ja vaikuttavuuteen. Pyrimme myös muodostamaan 
mahdollisimman hyvän käsityksen sijoituskohtei-
den yhteiskunnallisista vaikutuksista. Vastuulli-
suus on kiinteä osa sijoitustoimintaamme ja vas-
tuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan 
kaikissa hallinnoimissamme rahastoissa. Vastuul-
lisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan myös 
täyden valtakirjan varainhoidossamme ja muissa 
sijoituspalveluissamme. Tapa, jolla vastuullisuutta 
sovelletaan käytännössä, vaihtelee jonkin verran 

YHTE E NVETO

Vastuullinen 
sijoittaminen Aktiassa

omaisuusluokkien välillä, mutta lähtökohdat ovat 
omaisuusluokasta riippumatta samat. 

Huomioimme ESG- eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hyvään hallintoon liittyvien tekijöiden sijoituskohtei-
siin kohdistuvia taloudellisesti olennaisia vaikutuksia 
integroidusti osana sijoitusprosessia. Sijoitusanalyy-
si perustuu sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin 
tekijöihin, joiden tukena Aktialla on käytössä usei-
ta datalähteitä mm. Morningstarin ja ISS:n ESG-data, 
ISS:n ilmastodata, ilmastoriskit ja -skenaarioanalyy-
sit sekä Uprightin nettovaikuttavuusmalli.

Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, ku-
ten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n so-
pimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
(UN Sustainable Development Goals), ILO:n sopi-
mukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisil-
le yrityksille luovat vastuullisen sijoittamisen arvo-
pohjan Aktian sijoitustoiminnassa. 

POISSULKEMINEN OSAKE- JA YRITYSLAINASIJOITUKSISSA

*Rajauksesta voidaan poiketa Aktian ESG-komitean harkinnalla, kun se arvioi, että sijoituskohteen
siirtymäriskin hallinta on riittävällä tasolla, huomioiden salkkutason riski- ja tuottoprofiili.

Toimiala ja liikevaihtoraja Osakesalkunhoito Yrityslainasalkunhoito

Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet) 0 % X X

Asetuotanto 5 % X X

Tupakan tuotanto 5 % X X

Uhkapelitoiminta 5 % X X

Kannabiksen tuotanto 5 % X X

Aikuisviihteen tuotanto 5 % X X

Lapsityövoimaa käyttävät yhtiöt X X

Kiistanalaisia, aggressiivisia tai epäeettisiä menetelmiä luotonannossa käyttävät yhtiöt X X

Kivihiilen louhinta energiantuotantoon tai turpeen tuotanto sekä näiden 
polttoon perustuva energiantuotanto* 25%

X

Alkoholituotanto 5% X

Fossiilisten polttoaineiden tuotanto tai niiden polttoon perustuva 
energiantuotanto* > 5 %

X 

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN MENETELMÄT JA SOVELTAMINEN AKTIASSA

(X) määrityksen tekee ulkopuolinen varainhoitaja.

Suorat  
osakesijoitukset

Yrityslaina- 
sijoitukset

Suorat valtion-
lainasijoitukset

Kolmannen 
osapuolen  

rahastoanalyysi

Vaihtoehtoiset 
sijoitukset

Investment 
Desk

Poissulkeminen X X X (X) X X

Vastuullisuustekijöiden 
huomiointi X X X (X) X X

Normiperusteinen 
seulonta X X (X) X

Aktiivinen omistajuus 
ja vaikuttaminen X X X X

Vaikuttavuus- 
sijoittaminen X X X X X X

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta
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Vaikuttavuus- 
sijoittaminen
Vaikuttavuussijoittaminen on osa vastuullisen si-
joittamisen kokonaisuutta ja uusi vahvasti kasva-
va sijoitustapa. Vaikuttavuussijoittamisella tavoi-
tellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa ym-
päristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä - vaikut-
tavuussijoittamisessa ei riitä, että sijoitukset eivät 
aiheuta haittaa liiketoiminnallaan, vaan niiden tu-
lee aikaansaada positiivista vaikuttavuutta.

Aktian vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti vai-
kuttavuussijoittamisen mahdollisuuksia sovelletaan 
eri omaisuusluokissa. Erityinen vaikuttavuussijoit-
tamisen painotus on rahastoissa: UI - Aktia Sustai-
nable Corporate Bond, Aktia Impakti, Aktia Bioteol-
lisuus sekä kehittyvien talouksien korkorahastoissa.

Maailmassa tarvitaan muutosta ja vaikuttavuutta 
nyt erityisen paljon ja nopeasti. Kansainväliset tut-
kimukset kuten IPCC:n raportti ilmastonmuutok-

sesta sekä Dasguptan raportti luonnon monimuo-
toisuudesta ja talouden riippuvuuksista osoittavat, 
että kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi tarvit-
semme innovaatioita, investointeja ja tekoja. Vas-
tuullisuuden muuttuessa perusedellytykseksi yri-
tyksiltä ja myös sijoituksilta haetaan vaikuttavuut-
ta ja merkityksellisyyttä. Nämä ovat edellytyksiä 
paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyys-
tekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta si-
joituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen 
suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä 
nettisivuiltamme: https://www.aktia.fi/fi/vastuulli-
nen-sijoittaminen. Sijoittamista koskevassa päätök-
sessä on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huo-
mioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, 
jotka kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, 
säännöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa. 

VAIKUTTAVUUSSIJOITTAMINEN:

Taloudellisen tuoton lisäksi 
tavoitellaan mitattavaa 
ympäristöllistä tai 
yhteiskunnallista hyötyä.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta
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UI - Aktia Sustainable 
Corporate Bond -rahasto
Aktia lanseerasi syksyllä markkinoille yrityslaina-
rahaston, UI-Aktia Sustainable Corporate Bond 
-rahaston. Se luokitellaan EU:n kestävän rahoituk-
sen tiedonantoasetuksen Artikla 9 mukaiseksi niin 
sanotuksi tummanvihreäksi rahastoksi, joka tekee 
vain kestäviä sijoituksia.

Rahasto tavoittelee positiivista vaikuttavuutta si-
joittamalla ICMA:n (International Capital Market 
Association) periaatteiden mukaisiin eurooppa-
laisiin yritysten liikkeeseenlaskemiin joukkovel-
kakirjalainoihin, joiden varojen käyttötarkoitus on 
rahoittaa ympäristöön liittyviä hankkeita (green 
bonds), yhteiskunnallisia hankkeita (social bonds), 
kestävyyteen liittyviä hankkeita eli ympäristöön 
ja yhteiskuntaan liittyviä hankkeita (sustainability 
bonds) tai kestävyystavoitteisiin sidottuja hank-
keita (sustainability linked bonds).

Rahasto sijoittaa vain sellaisiin joukkovelkakirjalai-
noihin, joilla on positiivinen nettovaikuttavuus eli 
net impact ratio Upright Projectin tekemässä mal-
linnuksessa, jossa mitataan joukkovelkakirjalainan 

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

kokonaisvaltaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, tie-
don luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen 
sekä ympäristöön.

Sijoituskohteina olevilla joukkovelkakirjalainoil-
la rahoitetaan ympäristöön tai yhteiskuntaan liit-
tyviä hankkeita liikkeeseenlaskijan viitekehyksen 
mukaisesti, joiden varojen käyttötarkoituksena on 
esimerkiksi ympäristöön liittyvät hankkeet kuten 
kestävä rakentaminen, energiatehokkuus, uusiu-
tuva energia tai yhteiskunnalliset hankkeet kuten 
kustannuksiltaan edullinen perusinfrastruktuuri, 
mahdollisuus käyttää peruspalveluita tai kohtuu-
hintainen asuminen. Rahaston yhteiskuntaan liit-
tyviä positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi su-
kupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, koulu-
tuksen ja oppimisen tukeminen, puhdas ja kestävä 
energia, eriarvoisuuden vähentäminen sekä kestä-
vät infrastruktuurit. Ympäristöön liittyviä positiivi-
sia vaikutuksia ovat esimerkiksi ilmastonmuutok-
sen hillintä ja torjuminen ja ekosysteemien kestävä 
käyttö ja maaekosysteemien kestävä käyttö ja bio-
diversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden suoje-

lu. Rahasto noudattaa Aktian vastuullisen sijoitta-
misen periaatteita ja Aktian ilmastostrategiaa.

Kestävän sijoitustavoitteen tunnistamiseen hyö-
dynnetään kotimaisen Upright Projectin menetel-
mää, jolla tunnistetaan bondin nettovaikuttavuus. 
Rahaston kestäviä sijoituksia tehdään ainoastaan 
sellaisiin bondeihin, joiden nettovaikuttavuus on 
mallinnoksessa positiivinen. Vuoden 2022 lopussa 
rahaston nettovaikuttavuus oli +49 %.

Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyyste-
kijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoitus-
päätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suunta-
viivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä netti-
sivuiltamme: https://www.aktia.fi/fi/vastuullinen-si-
joittaminen. Sijoittamista koskevassa päätöksessä 
on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huomioon 
kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka 
kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, sään-
nöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa. 
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Aktia Impakti -rahasto on markkinoiden edelläkä-
vijätuote vaikuttavuussijoittamisessa. Rahasto on 
Suomen ensimmäinen avoin vaikuttavuusrahasto. 
Rahastolla on kaksi tavoitetta: riskikorjattu markki-
natuotto sekä vaikuttavuus eli mitattava yhteiskun-
nallinen ja ympäristöllinen vaikuttavuus. Rahasto si-
joittaa vain kohteisiin, jotka tuottavat hyötyä yhteis-
kunnalle tai ympäristölle. Rahaston tavoittelema vai-
kuttavuus ja hyöty voi olla monenlaista: alhaisempia 
hiilidioksidipäästöjä, työllistettyjä ihmisiä, parempia 
lasten oppimistuloksia tai terveempiä ihmisiä. Ra-
hasto on sijoittanut tuulivoimaloihin, aurinkovoima-
loihin, mikrolainoihin, kestävän liikenteen infrastruk-
tuureihin, vihreän rakentamisen projekteihin, kier-
totaloutta edistäviin innovaatioihin, erityisryhmien 
asuntojen rakentamiseen ja moneen muuhun vai-
kuttavuutta ja hyötyä tuottavaan ja kestävää tule-
vaisuutta rakentavaan kohteeseen. Impakti-rahas-
ton oma vaikuttavuusraportti julkaistaan vuosittain.

Rahasto pyrkii mahdollisimman konkreettiseen ja 
läpinäkyvään hyötyyn mm. sijoittamalla mahdolli-

Sijoituskohde Kuvaus Uusmerkintä

BlueOrchard Microfinance Fund
Vaihtoehtoinen,  
korkosijoitus

Mikrolainapankkien ja muiden rahoituslaitosten kautta
pienyrittäjien lainoittaminen kehittyvissä maissa

Kyllä

Taaleri Tuuli IV, Aurinkotuuli, 
Aurinkotuuli II

Vaihtoehtoinen,  
rahasto

Teollisen mittakaavan tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennutta-
minen ja operoiminen Suomessa ja ympäri maailman

Osittain

Citycon Oyj Green bond Uusiutuva energia, kiinteistöjen energiatehokkuus Kyllä

Fintoil Hamina Green bond Raakamäntyöljyn jalostus Kyllä

Y-Säätiö Social Bond Asuntoja erityisryhmille Ei 

Kempower Osake Latausratkaisut liikenteen sähköistämiseksi Kyllä

Waga Energy Osake Metaanin kerääminen ja jalostus Kyllä

Spinnova Osake
Vastuullisten tekstiilien valmistamiseen käytettävän
teknologian kehitys

Kyllä

Woodly Oy Listaamaton
Materiaaliteknologia, puupohjaisen ja kierrätettävän materiaalin 
kehittäminen muoviteollisuuden käyttöön

Kyllä

Sparkmind Fund Ky Listaamaton Rahasto sijoittaa suomalaisiin opetusalan kasvuyhtiöihin Kyllä

suuksien mukaan uusmerkinnöillä, jolloin pääomat 
ovat sijoituskohteiden käytössä. Impakti-rahasto 
hajauttaa sijoitukset vihreisiin ja sosiaalisen vaikut-
tavuuden joukkolainoihin, listattuihin ja listaamatto-
miin osakkeisiin, pääomarahastoihin ja mikrolaina-
rahastoihin. Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti tar-
joaa mahdollisuuden päästä mukaan kaikkiin näihin 
vaikuttavuussijoituksiin yhdellä sijoituksella.

Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyyste-
kijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoitus-
päätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suunta-
viivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä netti-
sivuiltamme: https://www.aktia.fi/fi/vastuullinen-si-
joittaminen. Sijoittamista koskevassa päätöksessä 
on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huomioon 
kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka 
kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, sään-
nöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa. 

IMPAKTI-RAHASTON SIJOITUSKOHTEITA

VAIKUTTAVU USSIJOITTAMINE N , 	R AHASTOESIME RKKI	

Aktia Impakti -rahasto
Aktia Impakti-rahaston 
vaikuttavuusraportti 
julkaistaan vuosittain.

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
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Aktiassa vastuullisuus otetaan huomioon, omai-
suusluokasta riippumatta. Vastuullisuuden käy-
tännön toteutus vaihtelee jonkin verran omaisuus-
luokkien välillä.

Vaihtoehtoisten sijoitukset täydentävät niin sanot-
tuja perinteisiä osake- ja korkosijoituksia tasapai-
nottamalla ja tehostamalla hajautusta sekä tuo-
malla houkuttelevia tuottovaihtoehtoja erityises-
ti haastavissa markkinatilanteissa. Vaihtoehtoisiksi 
sijoituksiksi lasketaan kaikki muut sijoitukset pait-
si perinteiset osake- ja korkosijoitukset.

Aktia Bioteollisuus I Ky on suljettu pääomarahas-
to, jonka ainoa sijoituskohde on bioteollisuushank-
keisiin keskittyvä Taaleri Bioindustry Fund I Ky. 
Rahasto keräsi ensimmäisellä varainhankintakier-
roksella pääomia noin 68 miljoonaa euroa. Rahas-
to toteutti ensimmäisen sulkeutumisen kesäkuun 
alussa ja Aktian varainhoidon asiakkaiden suuri 
kiinnostus rahastoa kohtaan siivitti myös sen sijoi-
tuskohteen Taaleri Bioindustry Fund I Ky:n (”koh-

VAIKUTTAVU USSIJOITTAMINE N , 	R AHASTOESIME RKKI

Bioteollisuus

derahasto”) tavoitekokoonsa 80 miljoonaan eu-
roon jo ensimmäisellä varainhankintakierroksel-
laan. Samalla kohderahaston ankkurisijoittajaksi 
liittyi valtion omistama Ilmastorahasto - The Fin-
nish Climate Fund 10 miljoonalla eurolla. Myös Ak-
tian vaikuttavuussijoittamisen rahasto Aktia Im-
pakti on sijoittanut rahastoon.

Bioteollisuus-rahasto on vaikuttavuussijoittamisen 
edelläkävijä, ja se luokitellaan EU:n kestävän rahoi-
tuksen tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukaiseksi, 
niin sanotuksi tummanvihreäksi rahastoksi.

Kohderahasto aikoo sijoittaa joko valmiisiin tai ra-
kennusvaiheessa oleviin teollisen mittakaavan 
tuotantolaitoksiin, joilla voidaan nopeuttaa bioteol-
lisuuden tuotannon kasvua Suomessa ja ulkomail-
la. Sijoitusten avulla mahdollistetaan teknologioi-
ta ja innovaatioita, joita tarvitaan kestävämmän 
tulevaisuuden rakentamisessa. Samalla tuetaan 
suomalaista yrittäjyyttä ja innovaatioita, luodaan 
työpaikkoja Suomeen ja tuetaan kotimaisen bio-

teollisuusmarkkinan kasvua. Vastuullisuustekijät 
huomioidaan sijoituspäätöksissä integroidusti ja 
läpi hankkeiden elinkaaren.

Yhteistyösopimus Taaleri Oyj:n kanssa antaa Ak-
tialle yksinoikeuden Taalerin kestävään kehityk-
seen painottuvien pääomarahastojensa jakeluun 
valituissa omaisuuslajeissa esimerkiksi uusiutuva 
energia, kiinteistöt ja bioteollisuus. Tarkempaa tie-
toa kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden tun-

Bioteollisuus-rahasto on 
vaikuttavuussijoittamisen 
edelläkävijä ja luokitellaan 
tummanvihreäksi 
rahastoksi.

nistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä 
sekä vastuullisen sijoittamisen suuntaviivoistam-
me löytyy rahastoesitteestä sekä nettisivuiltamme: 
https://www.aktia.fi/fi/vastuullinen-sijoittaminen. 
Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otetta-
va kestävyystekijöiden lisäksi huomioon kaikki ra-
haston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan 
rahaston esitteessä, avaintiedoissa, säännöissä ja 
muissa virallisissa asiakirjoissa. 
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MAR KKI NAK ATSAU S :

Vuosi 2022 oli kokonaisuudessaan tapahtumarikas osakemarkkinoilla, mutta 
markkinakehitys jäi selvästi negatiiviseksi niin Euroopassa kuin Yhdysvaltojen 
osakemarkkinoilla. Keskeisiä teemoja vuoden aikana olivat muun muassa 
inflaatio, keskuspankkipolitiikka ja nouseva korkotaso, ja toisaalta erityisesti 
Euroopassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen erilaiset vaikutukset muun 
muassa energian saatavuuteen ja hintaan. Kesällä ja syksyllä markkinoilla 
pelättiin, että venäläisen kaasun tulon loppuminen ajaisi Euroopan laajoihin 
ongelmiin talven aikana.

Tätä kirjoitettaessa voidaan todeta, että tämä skenaario on ainakin alkutalven 
2023 osalta vältetty täysin, johtuen kaasun käytön vähentämisestä, 
suhteellisen leudosta talvesta, sekä varastojen tehokkaasta täyttymisestä. 
Kun Euroopan riippuvuus venäläisestä kaasusta on hyvin kouriintuntuvasti 
osoittautunut kestämättömäksi, voi tämä kuitenkin osaltaan vauhdittaa 
Euroopan energiahuollon siirtymää vihreämpään suuntaan.

Suorien osakesijoitusten kautta Aktian rahastot si-
joittavat eri kokoisiin yhtiöihin globaalisti. Seuraam-
me yhtiöitä, markkinoita ja trendejä aktiivisesti vas-
tuullisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista. Nä-
kemyksemme mukaan vastuullisesti ja kestävien 
normien mukaisesti toimivat yhtiöt ovat pitkällä ai-
kavälillä kannattavampia ja omaavat paremman ris-
kiprofiilin kuin yhtiöt, jotka eivät toimi vastuullisesti.

Osakesijoitusten hoidossa huomioitavat keskeiset 
periaatteemme ovat vastuullisuus- eli ESG-tekijöi-
den huomiointi, poissulkeminen eli negatiivinen sc-
reenaus, sekä vastuullinen omistajuus. Osakera-
hastojen arvopaperivalinnan kannalta keskeises-
sä asemassa on vastuullisuustekijöiden huomiointi, 
joka on Aktiassa integroitu saumattomaksi osaksi 
sijoitusprosessia. Keskeistä lähestymistavassamme 
on tältä osin huomioida sekä positiiviset että nega-
tiiviset taloudellisesti materiaaliset vaikutukset.

Positiivisiin tekijöihin kuuluu tältä osin esimerkik-
si se, miten yhtiöt pystyvät vastaamaan niihin mah-
dollisuuksiin, joita ympäristöön ja yhteiskunnallisiin 
muutoksiin ja trendeihin liittyvät muutokset luovat 
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Anders	Thylin
salkunhoitaja
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SIJOITUSESIMERKKI: STMICROELECTRONICS

STMicroelectronics on hyvä esimerkki yhtiöstä, joka tuotteillaan vastaa 
niihin tarpeisiin, jotka sähköistyminen ja päästöjen vähentämisen tar-
ve asettaa yhteiskunnalle. Yhtiö tuottaa puolijohdekomponentteja, joi-
ta käytetään muun muassa autoteollisuudessa sekä yleisesti teollisuu-
den tarpeisiin. Autosektorissa sähköautojen yleistyminen on tekijä, joka 
osaltaan kasvattaa yhtiön tuottamien puolijohdekomponenttien tar-
vetta. Yhtiö on näin ollen keskeisessä asemassa autoliikenteen päästö-
jen vähentämisen mahdollistajana. Sähköautoistumisen ohella myös eri-
laisten sensoreiden ja kuljettajaa avustavien järjestelmien (ADAS) yleis-
tyminen vaikuttaa myös positiivisesti yhtiön näkymiin, mikä on omiaan 
parantamaan samalla tieliikenteen turvallisuutta. Laajemmin teollisuu-
dessa yleinen sähköistyminen tukee niin ikään yhtiön toimintaa.

Yhtiön vahvuuksiin kuuluu erityisesti sen hyvä asema piikarbidi-perus-
teisten (Silicon Carbide) komponenttien tuottajana sekä vahva jalansija 
ADAS-järjestelmissä tarvittavien komponenttien tuottajana.

STMicroelectronics on laadukas ja hyvin hoidettu yhtiö, joka myös toimii 
omassa liiketoiminnassaan monella tapaa vastuullisesti. Se on asettanut 
itselleen kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Ba-
sed Targets) hiilipäästöjen vähentämiseksi. Vastaavasti yhtiö tavoittelee 
myös vedenkulutuksen vähentämistä. Erilaisilla muun muassa ympäristö-
johtamista, tuotteiden vastuullisuutta, ja ympäristötehokkuutta mittaavil-
la indikaattoreilla se kuuluu toimialansa parhaimpiin yhtiöihin.

yhtiöille. Kun yhtiöt onnistuvat strategiassaan sekä 
tuotteillaan ja palveluillaan vastaamaan tämäntyyp-
pisten tekijöiden luomiin mahdollisuuksiin, tukee 
se niiden liiketoiminnallisia näkemyksiä, erityises-
ti pidemmällä aikavälillä. Negatiiviset tekijät liittyvät 
esimerkiksi siihen, jos yhtiöt eivät pysty hallitse-
maan toimintaansa liittyviä ympäristöön, yhteiskun-
taan tai hallintoon liittyviä riskejä. Kokonaisuudes-
saan ESG-riskien ja mahdollisuuksien tunnistami-
nen luo paremman pohjan sijoituspäätöksille.

Käytössämme on laaja yhteistyöverkosta, jonka avul-
la käytössämme on informaatiota ja analyysia, joka 
osaltaan tukee ESG-tekijöiden huomiointia. Yh-
teistyökumppaneihimme kuuluvat johtavat pankit 
ja analyysitalot kehittävät ja syventävät jatkuvasti 
ESG-tekijöiden sisällyttämistä osana omaa yhtiöana-
lyysiaan. Yhtiöiden yhteiskunnallisten kokonaisvai-
kutusten, tarkasteluun käytössämme on Upright 
Projectin nettovaikuttavuusmalli, joka havainnollis-
taa yhtiöiden ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia ym-
päristön ja sidosryhmien näkökulmasta. Yhtiöiden 
toiminnan Global Compact -normienmukaisuuden 
seuraamiseen Aktialla on jo usean vuoden ajan ollut 
käytössä ISS ESG:n normiperusteinen screenaus.

Hyödynnämme Morningstar/Sustainanalyticsin 
ESG-dataa salkunhoidossamme ja raportoinnis-
samme. Seuraamme rahastojen hiilijalanjälkeä ISS 
ESG:n työkalun avulla, joka mahdollistaa meille en-
tistä paremmin hiilijalanjäljen ja ilmastoriskien seu-
raamisen ja lisäksi myös salkkukohtaiset ilmastos-
kenaarioanalyysit.

Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyyste-
kijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoitus-
päätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suunta-
viivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä netti-
sivuiltamme: https://www.aktia.fi/fi/vastuullinen- si-
joittaminen. Sijoittamista koskevassa päätöksessä 
on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huomioon 
kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka 
kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, sään-
nöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa.
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Seuraamme yhtiöitä, 
markkinoita ja 
trendejä aktiivisesti 
vastuullisuuden 
ja vaikuttavuuden 
näkökulmista.

Aktian omat suorat yhtiötapaamiset ja keskustelut 
yhtiöiden johdon ja muiden edustajien kanssa ovat 
keskeinen informaatiokanava, joka tukee ESG-te-
kijöiden huomioimista osana sijoitusprosessia. Yh-
tiötapaamisten kautta välittyy parhaiten yhtiöi-
den johdon oma käsitys ja näkemys ESG-tekijöi-
den merkityksestä ja vaikutuksesta niiden omassa 
liiketoiminnassa ja strategiassa, sekä ennen kaik-
kea sen yhteys yhtiöissä tapahtuvaan arvonluon-
tiin. Käytössämme on huomattavan laaja valikoima 
ESG-informaation kanavia. Yhtiöiden oma ESG-in-
formaation raportointi laajenee ja paranee jatku-
vasti, mikä on positiivinen asia, ja jatkuvasti tiuken-
tuvat lainsäädännölliset vaatimukset tukevat tätä.
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Koko vuoden jatkunut markkinaturbulenssi, jonka seurauksena sekä 
korkotasot ja että yrityslainojen riskipreemiot nousivat, jätti yrityslainojen 
liikkeeseenlaskuvolyymin matalammaksi verrattuna edellisvuoteen. Pudotus 
koski myös kestäviä lainoja ja kestäviä yrityslainoja, joissa jäätiin sekä 
edellisvuoden liikkeeseenlaskumääristä (2021:247 mrd euroa, 2022: 198 
mrd euroa). Kestävien yrityslainojen osuus kaikista yrityslainoista kuitenkin 
kasvoi myös vuonna 2022. Ns. greenium, eli erotus kestävien ja tavallisten 
joukkolainojen välillä, pieneni keskimäärin vuoden aikana markkinoiden 
keskittyessä yleisiin luottoriskitasoihin kestävyyden kustannuksella. Näin ollen 
kestävien yrityslainojen houkuttelevuus suhteessa tavallisiin yrityslanoihin itse 
asiassa kasvoi lähdettäessä uuteen vuoteen.

Yrityslainarahastoissamme kestävien yrityslainojen osuus kasvoi edelleen. 
Aktia Corporate Bond -rahastossa paino oli vuoden 2022 lopussa 35 %, Aktia 
Nordic High yield -rahastossa 30 %, Lyhyt Yrityskorko -rahastossa 17 % ja 
Aktia European High Yield Bond -rahastossa 15 %.

Lanseerasimme syyskuussa 2022 UI - Aktia Sustainable Corporate bond-
rahaston, joka sijoittaa yksinomaan kestäviin yrityslainoihin.

VASTU ULLINE N	SIJOITTAMINE N

Korkosalkunhoito

Yrityslainarahastojen kautta sijoitetaan korkoa tuot-
taviin arvopapereihin globaalisti. Seuraamme yhti-
öitä, markkinoita ja trendejä aktiivisesti. Haluamme 
olla markkinoilla mukana toteuttamassa vastuulli-
suuden ja vaikuttavuuden sijoitustuotteita.

Yrityslainarahastoissa vastuullisuutta lähestytään 
monin eri tavoin: toimialojen poissulkeminen, vas-
tuullisuustekijöiden huomioiminen osana sijoitus-
päätöstä, vastuullisuusasioiden esiinnostaminen yh-
tiöiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja sijoit-
taminen vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin. Erikoi-
salueeksemme on muodostunut ilmastonmuutos. 
Myös sosiaalisen vastuun näkökulmien huomioin-
ti on osa sijoitustoimintaa. Yleinen yhtiöiden ym-
päristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintota-
paan liittyvien ESG-tekijöiden arviointi on osa jokai-
sen yhtiön tutkimusta sekä uusien sijoitusideoiden 
että rahastossa pidempään olleen yhtiön jvk-laino-
jen kohdalla. Erityisesti hyvään hallintotapaan liitty-
vät muuttujat ovat perinteisesti olleet osa luottoris-
kianalyysiä, mutta kasvavissa määrin huomioiden 
ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. 

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

Jonne	Sandström
salkunhoitaja
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Vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa yhtiöiden luot-
toriskiprofiiliin ja jvk-lainojen markkinahinnoitte-
luun eri tavoin ja myös erilaisilla aikahorisonteille – 
olennaisia tekijöitä otetaan osaksi sijoituspäätöksiä. 
Olennaiset tekijät voivat liittyä kyseiseen yhtiöön, 
esim. yhtiön johdon toimintaan tai maineriskeihin 
tai yhtiön toimialaan tai toiminta-alueeseen, esim. 
lainsäädännön mahdollisiin muutoksiin. Arvioimme 
mahdollisten vastuullisuusasioihin liittyvien riskien 
toteutumisen todennäköisyyttä ja yhtiön kykyä rea-
goida tilanteeseen. Lisäksi tarkastelemme yhtiöi-
den ja sijoitusinstrumenttien mahdollisia myönteisiä 
vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuul-
lisuusanalyysi perustuu salkunhoitajien tekemään 
kvalitatiiviseen arvioon, jonka tukena käytetään pal-
veluntarjoajimme tuottamaa ESG-dataa. 

Normiperusteisessa tarkastelussa on kyse yhtiöi-
den toiminnan arvioinnista YK:n Global Compact 
-normiston näkökulmasta. Seuraamme tästä näkö-
kulmasta kaikkia rahastoissamme olevia yhtiöitä 
säännöllisesti ISS ESG:n analyysityökalun ja tieto-
kannan avulla. Emme sijoita liikkeeseenlaskijoihin, 
joihin liittyy oman arviomme mukaan vakavia nor-
mirikkomuksia, ja mikäli kohdeyhtiöön vaikuttami-
nen osoittautuu tuloksettomaksi.

Sijoituspäätöksissä noudatamme Aktian vastuulli-
sen sijoittamisen periaatteiden mukaisia toimiala-
rajauksia. Näiden rajausten lisäksi sovelletaan mui-
takin poissulkukriteereitä: alkoholin tuotantoon pe-
rustuvat yhtiöt ja pikavippiyhtiöt niiden toiminnan 
mahdollisen sosiaalisten seurausten takia. Sijoi-

tustoimintamme tavoitteena on myös tukea ilmas-
tonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. 
Noudatamme myös ilmastoteemaan liittyviä pois-
sulkukriteereitä: vältämme sijoituksia öljy-yhtiöi-
hin ja muihin yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu 
fossiilisten polttoaineiden hankintaan tai käyttöön 
(esim. kaivosyhtiöt). Tässä poissulussa sovelletaan 
muutamia poikkeuksia – sijoitamme yhtiöihin, jot-
ka kehittävät vastuullisia vaihtoehtoja, pyrkivät hyö-
tymään uusiutuvan energian mukanaan tuomista 
mahdollisuuksia tai joilla on uskottava suunnitelma 
liiketoimintamallin muuttamisesta hiilivapaaksi. Ra-
hastojemme sijoituskohteiden joukossa on Neste, 
jolla on merkittävää toimintaa uusiutuvien polttoai-
neiden saralla. Käytännössä sijoituksemme energia-
yhtiöihin ovat kuitenkin vihreitä jvk-lainoja.

Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyys-
tekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta si-
joituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen 
suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä 
nettisivuiltamme: https://www.aktia.fi/fi/vastuulli-
nen-sijoittaminen. Sijoittamista koskevassa päätök-
sessä on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huo-
mioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, 
jotka kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, 
säännöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

SIJOITUSESIMERKKI: ERG SPA

ERG-ryhmä on italialainen puhtaan energian toimija, joka on aktiivinen 
yhdeksässä Euroopan maassa. Yhtiön toimii Italian lisäksi Espanjassa, 
Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Puolassa, Romaniassa, Bulga-
riassa ja Ruotsissa. ERG on viimeisen viidentoista vuoden aikana tehnyt 
täyden transition kaasu- ja öljy-yhtiöstä pääosin tuulella ja auringolla 
sähköä tuottavaksi yhtiöksi. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihdosta melkein 
71 % tuli tuuli- ja aurinkovoimasta. Samana vuonna 25 % tuotettiin vesi-
voimalla, mutta tämä toiminta myytiin vuonna 2022, joten nyt yhtiö on 
lähes sataprosenttisesti tuuli- ja aurinkoyhtiö. Yhtiön tavoite on saavut-
taa hiilineutraalius Scope 1 ja 2 osalta vuoteen 2025 mennessä ja Scope 
3 osalta vuoteen 2040 mennessä. 

Rahastoistamme löytyy yhtiön syyskuussa 2020 liikkeeseenlaskemaa 
vihreää yrityslainaa, joka erääntyy vuonna 2027. Yrityslainavaroilla ra-
hoitetaan sekä tuuli- että aurinkovoimaa, jolla saavutetaan huomatta-
vat kasvihuonekaasusäästöt verrattuna fossiiliseen sähköntuotantoon. 
ERG:n kyseinen yrityslaina saavuttaa yhdet korkeimmista suhteellisista 
vaikuttavuusluvuista analyyseissämme. 

Yhtiö raportoi vuosittain lainavarojen käytöstä eri kohteisiin maa-, teknolo-
gia- ja tehokohtaisesti. Lisäksi ERG julkaisee vuosittain vaikuttavuusraportin.

Kyseistä yrityslainaa löytyy kolmesta rahastostamme: Aktia Corporate 
bond+, Aktia Solidaan ja UI - Aktia Sustainable Corporate Bo

Olemme kasvattaneet 
merkittävästi kestävien 
lainojen osuutta 
rahastoissamme.
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Vuosi 2022 oli turbulentti korkomarkkinoilla. Suurin osa 
korkomarkkinoista oli vuoden päättyessä matalammalla 
tasolla kuin vuoden alussa, mikä johtuu pääasiassa 
kolmesta toisiinsa liittyvästä teemasta: Ukrainan sodasta, 
inflaation kohoamisesta ja keskuspankkien koronnostoista. 
Vaikutukset maailmantalouteen Venäjän hyökkäyksestä 
Ukrainaan oli merkittävät, mutta maakohtaiset vaikutukset 
vaihtelivat. Sota lisäsi hyödykkeiden hintojen kautta 
painetta inflaatioon, joka jatkoi nousuaan vuoden 2021 
korkeasta tasosta ja painosti G10-maiden keskuspankkeja 
nostamaan korkoja. Fedin koronnostot tuntuivat kehittyvillä 
markkinoilla riskipreemioiden sekä korkojen noustessa, 
mikä nosti valtioiden velkakustannuksia. Makrotaloudelliset 
indikaattorit heikkenivät huomattavasti myös frontier-
maissa inflaation kiihtyessä yli 5 prosenttiyksikköä ja 
vaihtotaseen alijäämien kasvaessa erityisesti korkeiden 
energian ja ruoan hintojen vuoksi. Tämä ajoi tietyt maat 

maksuvaikeuksiin, mutta alueellisesti on löytynyt voittajia ja 
häviäjiä riippuen siitä, ovatko maat energianviejiä vai -tuojia.

Maailman valuuttarahasto IMF on tukenut markkinaolosuhteista 
kärsineitä maita ja jakanut tukipaketteja muun muassa 
Sambialle, Egyptille ja Argentiinalle. Mahdollistaakseen 
lisärahoituksen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun 
jo tiukassa rahoitustilanteessa, IMF otti käytön uuden 
rahoitusohjelman, Resilience and Sustainability Trustin 
(RST). Tämä mahdollistaa lisärahoitusta varsinkin 
matalan- ja keskitulotason maille, jotka kärsivät herkemmin 
ilmastonmuutoksesta.

Venäjän aloittamalla hyökkäyssodalla oli vaikutuksia kehittyvien 
talouksien korkorahastojen maavalintalliin. Sodan alkamisen 
jälkeen siirsimme sekä Valko-Venäjän että Venäjän mustaksi, eli 
ei-sijoituskelpoiseksi. Ennen sijoituskelpoisuuden laskua edellä 
mainitut maat oli jo rajattu valtionlainasijoitusten ulkopuolelle.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

VASTU ULLINE N	SIJOITTAMINE N

EMD-salkunhoito
Oskar	Murto
analyytikko
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Aktian kehittyvien talouksien rahastoissa on pit-
käjänteisesti rakennettu tapoja tarkastella vastuul-
lisuustekijöitä. Aktian edelläkävijyys on myös tun-
nistettu markkinoilla. Olemme mukana kansainvä-
lisen ASCOR-projektin (Assessing Sovereign Cli-
mate related Opportunities and Risks) advisory 
komiteassa. Projektin tarkoituksena on luoda alal-
le työkaluja valtioiden ilmastoriskien ja mahdolli-
suuksien tarkasteluun.

ESG on olennainen osa Aktian kehittyvien talouk-
sien maa-analyysia ja vastuullisuustekijät on inte-
groitu osaksi salkunhoitoa. Aktialla on käytössään 
kolme erilaista datatyökalua kehittyvien talouk-

Aktialla on käytössään 
kolme erilaista 
datatyökalua 
kehittyvien talouksien 
salkunhoidossa. 
Maavalinnan pohjana 
on Aktian oma 
fundamenttimalli, jota 
täydennetään kahdella 
työkalulla: 
Aktia ESG Balance ja 
Aktia SDG Analysis.

sien salkunhoidossa. Maavalinnan pohjana on Ak-
tian oma fundamenttimalli, jota täydennetään kah-
della työkalulla: Aktia ESG Balance ja Aktia SDG 
Analysis.

Sijoitusten maavalinnan pohjana on dataan perus-
tuva fundamenttimalli, joka monitoroi maita kym-
menien eri indikaattoreiden avulla. Sijoitusuniver-
sumin maiden kehitystä ja tasoa mitataan taloudel-
listen, poliittisten ja sosiaalisten muuttujien suh-
teen. ESG-tekijät määrittävät mitkä kehittyvien 
talouksien sijoitusuniversumin maista ovat meille 
sijoituskelpoisia. Sijoituksia tarkastellaan kvartaa-
leittain, jotta nähdään onko maiden suhteen tapah-

AKTIAN MAAVALINTAMALLI

Maavalintamallissa maat jaotellaan neljään kategoriaan perustuen niiden kehitykseen ja tasoon taloudel-
listen, poliittisten ja sosiaalisten muuttujien suhteen. Musta = ei sijoituskelpoinen. Punainen = emme tee 
sijoituksia valtionlainoihin, mutta sijoitukset valuuttaan, (FX-positiot tai AAA-luokitellut kehityspankkien 
joukkovelkakirjalainat). Keltainen = sijoitukset mahdollisia, aktiivisempi monitorointi. Vihreä = sijoituskel-
poinen. Lähde: Aktia Pankki, 31.12.2022.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

tunut materiaalisia muutoksia kokonaiskuvassa. 
Tätä analyysia täydennetään lyhyen aikavälin kvali-
tatiivisella analyysillä sekä muilla ESG-työkaluilla.

Balance -analyysityökalun avulla voidaan arvioida 
maiden kehitystä ESG-indikaattoreiden suhteen 
niin tason kuin trendin osalta. Maita vertaillaan tu-
lotason perustella (BKT per capita) jotta niin kut-
suttu ”wealth-bias” ei vaikuta tuloksiin. Lisäksi ku-
takin komponenttia voidaan tarkastella yksityis-
kohtaisemmin, jotta maiden vahvuuksista ja heik-
kouksista saadaan hahmoteltua kokonaisvaltainen 
kuva. Työkalu pohjautuu Maailman Pankin tarjo-
amaan ESG-datasettiin, joka koostuu kymmenis-
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tä indikaattoreista kattaen monipuolisesti eri vas-
tuullisuuden teemoja.

Analyysissa E, S ja G kokonaispistemäärät on 
jaoteltu seuraavasti:

• E (environmental) kattaa teemoja, kuten luon-
topääoma, ruokaturva, päästöt ja saastuminen, 
ympäristö- ja ilmastoriskit sekä niiden hallinta

• S (social) kattaa teemoja, kuten terveys & ra-
vitsemus, työllisyys, köyhyys & epätasa-arvo, 
koulutus

• G (governance) kattaa teemoja, kuten vakaus 
& laillisuusperiaate, innovaatiot, taloudellinen 
ympäristö, hallinnon tehokkuus

Kolmannen, eli Aktia SDG Analysis -työkalun avul-
la tarkastellaan sitä, miten valtiot edistävät YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita. Datan lähtee-
nä on Bertelsmann Stiftung ja Sustainable Deve-
lopment Solutions Network. Dataa hyödynnetään 
sekä taso- että trendianalyysissa.

Suhdeverkoston rakentaminen on osa kehittyvi-
en talouksien ESG-strategiaa, sillä se edesaut-
taa vaikuttamiskeskusteluja eri maiden instituu-
tioiden kanssa. Aktian EMD-tiimi tapaa valtioiden 
virkamiehiä ja edustajia. Pitkäjänteisen työn avul-
la olemme luoneet hyviä suhteita kohdemaihin ja 
olemme kehittämässä kehittyvien talouksien ak-
tiiviseen omistajuuteen ja vaikuttamiseen liitty-

vää toimintamallia. Aktiivisen omistajuuden ja vai-
kuttamisen kautta saisimme kohdemaissa esiin 
eri vastuullisuusteemoja ja lisättyä tietoa osaksi 
maa-analyysiamme.

Valtiolainasijoitusten lisäksi Aktian kehittyvi-
en talouksien korkorahastot voivat myös sijoittaa 
AAA-luottoluokiteltujen monikansallisten kehitys-
pankkien, kuten esimerkiksi EBRD:n liikkeeseen 
laskemiin korkoinstrumentteihin. Näiden instru-
menttien tarkoitus on kerätä rahoitusta, joka on 
korvamerkitty yksityisen sektorin projekteja var-
ten, jotka kehittävät yhteiskuntaa. Projektirahoi-
tus kohdistetaan usein maihin, joissa paikallinen 
talous ja infrastruktuuri ei vielä ole kovin kehitty-
nyt. Näiden sijoitusten rahoitus voi liittyä esimer-
kiksi mikrolainoihin ja sukupuolten välistä tasa-ar-
voa edistävään rahoitukseen sekä maatalouteen ja 
energiasektoriin, jotka ovat vahvasti liitännäisiä il-
mastonmuutokseen.

Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyys-
tekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta si-
joituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen 
suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä sekä 
nettisivuiltamme: https://www.aktia.fi/fi/vastuulli-
nen-sijoittaminen. Sijoittamista koskevassa päätök-
sessä on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huo-
mioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, 
jotka kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, 
säännöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa.

Sisältö   Vastuullinen sijoittaminen Aktiassa   Keskeiset tapahtumat H2/2022   Aktian ilmastostrategia   Tulokset ja vaikuttavuus   Sijoitustoiminta

SIJOITUSESIMERKKI

Sijoitimme keväällä Maailman Pankin alaisen IFC:n liikkeeseenlaskemaan 
AAA-luottoluokiteltuun kehitysrahoitusprojektiin Mongoliassa Aktia EM 
Local Currency Frontier Bond+ -rahastossa. Aktian rooli kehitysrahoi-
tuksessa on valuuttariskin ottaminen, jotta projekteja voidaan rahoit-
taa paikallisessa valuutassa. Velkapaperin tuotto on linkitetty Mongo-
lian valuutan kurssiin dollaria vastaan. Lainan strateginen tavoite on jäl-
leenrakentaa Mongolian finanssisektorin kestävyyttä koronan aiheut-
tamien ongelmien vuoksi. Laina keskittyy mikroyrityksiin ja erityisesti 
maaseudun sekä naisyrittäjyyden rahoittamiseen. IFC:lle laina on ensim-
mäinen rahoitusprojekti Mongoliassa, joka sijoittaa pankkisektorin ul-
kopuolella toimiviin mikrorahoituslaitoksiin, jotka tavoittavat pienemmät 
mikroyritykset. Rahat kaavoitetaan Transcapital NBFI:n kautta. Tämä ei 
ole ainoastaan tärkeä kehitys paikallisille yrittäjille vaan myös tärkeä as-
kel maan rahoitussektorille. Mongoliassa noin 90 % pienillä ja keskisuu-
rilla yrityksillä on ongelmia saada rahoitusta, millä on suora vaikutus ta-
louskasvuun ja työllisyyteen.

Viime vuoden aikana sijoitimme Aktia EM Local Currency Frontier 
Bond+ -rahastossa myös kehitysrahoitusprojekteihin Tadžikistanis-
sa, Uzbekstianissa, Sierra Leonessa, Azerbaidžanissa, Zambiassa sekä 
Vietnamissa. Aktia EM Local Currency Bond+ -rahastossa puolestaan 
sijoitimme Puolan, Unkariin sekä Indonesiaan. 

Kehitysrahoittajien instrumenttien osuus Aktian paikallisen valuu-
tan Frontier -rahastossa oli vuoden lopussa 18,0 % kaikista sijoituksis-
ta, mikä oli hieman historiallista keskiarvoa (noin 15 %) korkeampi. Aktia 
EM Local Currency Bond+ -rahastossa kehitysrahoittajien instrument-
tien osuus nousi viime vuonna, ollen 10,6 % joulukuun lopussa.
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Aktian omien osake-, korko- ja kehittyvien talouk-
sien rahastojen lisäksi tarjoamme asiakkaille valikoi-
tuja kolmannen osapuolen rahastoja. Näiden rahas-
tojen avulla mahdollistetaan asiakkaalle tehokasta 
salkun hajauttamista toimialallisesti sekä maantie-
teellisesti. Rahastovalinnassa ja rahastosuosituksis-
sa korostuvat rahastot, jotka toimivat vastuullisesti 
ja huomioivat taloudellisesti olennaiset ESG-tekijät 
sekä kestävän kehityksen tuomat mahdollisuudet.

Kolmannen osapuolen rahastoilta sekä niitä hallin-
noivilta varainhoitajilta odotetaan, että vastuulli-
suustekijät on sisällytetty osaksi sijoitustoimintaa. 
Lisäksi odotamme, että varainhoitaja määrittelee lä-
hestymistapansa vastuulliseen sijoittamiseen sekä 
kehittää, kommunikoi ja raportoi tästä asianmukai-
sella tavalla. Vastuullisen sijoittamisen taso ja käy-
tetyt menetelmät vaihtelevat jossain määrin omai-
suuslajista ja alueesta riippuen. Näin ollen ei edelly-
tetä, että muiden varainhoitajien toimintatavat oli-
sivat identtisiä niiden toimintatapojen kanssa, joita 
Aktia soveltaa osake- ja yrityslainarahastoissaan.

Kannustamme varainhoitajia raportoimaan rahas-
tojensa osalta TCFD:n (Task force for Climate-re-

lated Financial Disclosure) mukaiset ilmastoindi-
kaattorit sekä antamaan julkisesti tukensa näil-
le raportointisuosituksille. Keskeisiä tekijöitä vas-
tuullisuuden toteutumisen osalta ovat esimerkiksi 
YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaat-
teiden (PRI) allekirjoittaminen, kansainvälisten 
normien huomiointi, ESG-tekijöiden huomiointi ja 
sisällyttäminen sijoitusprosesseihin sekä aktiivi-
sen omistajuuden eri menetelmät kuten äänioikeu-
den käyttäminen ja yhtiövaikuttaminen. Selvitäm-
me myös aina rahastojen altistuman kiistanalai-
sille sektoreille. Kannustamme varainhoitajia si-
toutumaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
tukemaan yhteiskunnan kehitystä vähemmän hii-
liriippuvaiseksi ja huomioimaan tämän myös sijoi-
tuspäätöksissään.

Rahastoanalyysissämme muodostamme koko-
naisvaltaisen näkemyksen siitä, miten vastuulli-
suus huomioidaan sijoitusprosessissa ja sijoitus-
päätöksissä käyttämällä mm. itse kehittämääm-
me kyselylomaketta varainhoitajille. Rahastovalin-
nan vastuullisen sijoittamisen prosessin mukaisesti 
tätä kokonaiskuvaa arvioidaan säännöllisesti ja sen 
huomioista käydään säännöllisesti vuoropuheluja 

varainhoitajien kanssa. Arvioimme myös, miten va-
rainhoitajien vastuullisen sijoittamisen filosofia ja 
prosessi vaikuttaa rahaston tuotto- ja riskiprofiiliin.

Haluamme kehittää varainhoitajien toimintaa vas-
tuullisessa sijoittamisessa, vastaamaan mahdolli-
simman hyvin meidän sekä muiden institutionaa-
listen sijoittajien vaatimuksia. Morningstar/Sus-
tainanalyticsin tarjoaman ESG-datan ja raportoin-
nin avulla pystymme tehokkaasti tarkastelemaan 
rahastojen vastuullisuusnäkökulmia, esimerkiksi 
ESG-riskejä.

VASTU ULLINE N	SIJOITTAMINE N

Rahastovalinta

Rahastovalinnassa ja 
rahastosuosituksissa 
korostuvat rahastot, jotka 
toimivat vastuullisesti ja 
huomioivat taloudellisesti 
olennaiset ESG-tekijät 
sekä kestävän kehityksen 
tuomat mahdollisuudet.
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Aktian Investment Desk palvelee asiakkaita kau-
pankäynnissä, toimii neuvonantajana sijoituskoh-
teiden valinnassa ja tarjoaa strukturoitujen tuottei-
den kautta sijoitusvaihtoehtoja eri tuote- ja omai-
suusluokissa. Aktian Investment Desk on laatinut 
vastuullisuusperiaatteet, jotka pohjautuvat Aktian 
vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Periaattei-
ta noudatetaan Investment Deskin hallinnoimissa 
konsepteissa ja tuotteissa eli Aktia Sijoitusideat ja 
Aktia Kotimainen Mallisalkku -konsepteissa sekä 
strukturoiduissa sijoituksissa. Osake- ja yrityslai-
nasijoituksissa Invesment Desk soveltaa poissul-
kemista, vastuullisuustekijöiden huomiointia, nor-
miperusteista seulontaa sekä ottaa huomioon si-
joituksenvaikutukset yhteiskunnan kehitykseen.

Sijoituksissa, jossa kohde-etuutena on temaatti-
nen indeksi tai toimialaindeksi, sovelletaan pois-
sulkemista. Tällöin poissulkua sovelletaan toimi-
alan tai teeman tasolla, eikä yksittäisen yhtiön ta-
solla.  Strukturoiduissa sijoituksissa tuotteissa so-
velletaan samoja periaatteita, riippuen mikä kunkin 
sijoituksen kohde-etuus on. Aktian vastuullisuus-
periaatteiden mukaisesti Investment Deskissä nou-
datetaan suorien osakesijoitusten osalta tiettyjä 
toimialakohtaisia poissulkuja negatiivisten ulkois-

vaikutusten huomioimiseksi ja niihin liittyvien talo-
udellisten ja sosiaalisten riskien hallinnoimiseksi.

Toiminnassa huomioidaan ympäristöön, yhteiskun-
taan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien teki-
jöiden sijoituskohteisiin kohdistuvia taloudellisesti 
olennaisia vaikutuksia integroidusti osana sijoitus-
prosessin näkemyksenmuodostusta - sekä positii-
visia että negatiivisia tekijöitä ja riskejä. ESG-tekijöi-
den osalta ei ole asetettu tiettyjä minimivaatimuksia 
ESG-arvoille, vaan nämä huomioidaan osana muuta 
analyysia sijoitusprosessin aikana. Tähän tarkoituk-
seen käytössä on laaja valikoima ulkoisten palvelun-
tarjoajien palveluita mm. The Upright Project.

Normiperusteista seulontaa toteutetaan sijoituskon-
septeissa ja sijoitussuosituksissa olevien yksittäisten 
kohde-etuuksien osalta ISS ESG:n avulla. Strukturoi-
duissa sijoituksissa seulonta tehdään tuotteen luo-
misvaiheessa. Koska strukturoituihin sijoituksiin si-
sältyy sijoitustavoitteena sijoituksen pitäminen erä-
päivään saakka ja jälkimarkkinoilla sijoittaja kohtaa 
selvästi suuremman osto- ja myyntikurssin erotuk-
sen kuin perinteisissä arvopapereissa, myyntisuo-
situkset perustuvat vain poikkeustilanteissa normi-
perustaisen seulonnan jälkikäteisiin tuloksiin. Kon-

septi-kohtainen työryhmä tekee sijoitussuositusten 
osalta viime kädessä päätökset siitä, yhteistyössä 
salkunhoidon ja Aktian ESG-komitean kanssa, miten 
toimitaan olemassa olevan sijoitussuosisijoituksen 
suhteen, kun ilmenee normirikkomuksia. Tällöin ar-
vioidaan ovatko yhtiöiden toimenpiteet riittäviä, että 
yhtiö on edelleen sijoituskelpoinen.

Sijoitussuosituksissa Investment Desk seuraa ja 
mittaa vastuullisuutta vähintään kvartaaleittain 
konseptikohtaisesti. Mittareina käytetään sekä 
The Upright Projectin että ISS ESG:n tietokantoja. 
Neljä kertaa vuodessa julkaistaan erikseen kaikis-
ta sijoitussuosituskonsepteista The Upright Pro-
jectin datan perusteella tehty katsaus konseptin 
vastuullisuustekijöistä ja niiden kehityksestä.

Jokainen uusi sijoitus tarkistetaan ennen suosi-
tuksen lanseeraamista The Upright Projectin ja 
ISS ESG:n kautta. Strukturoiduissa tuotteissa In-
vestment Desk tuottaa myös vaikuttavuusteemai-
sia sijoitustuotteita esimerkiksi green bondeihin, 
joissa mahdollinen mitattava vaikuttavuus rapor-
toidaan asiakkaille vuosittain.
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Investment desk
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SIJOITUSESIMERKKI: RIZE SUSTAINABLE 
FUTURE OF THE FOOD UCITS ETF

Kestävä ruokatuotanto on aihe, joka jää helpos-
ti päästöttömän energian varjoon puhuttaes-
sa ilmastonmuutoksen torjunnasta. Kuitenkin 
YK:n mukaan lähes kolmaosa ihmisten aihe-
uttamista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy 
ruokatuotannosta, puolet maapallon asuinkel-
poisesta maa-alasta (pl. jäätiköt ja aavikot) on 
maatalouden käytössä ja lihan tuotanto aiheut-
taa suurimmat päästöt ruokatuotannon eko-
systeemissä. On selvää, että kehittyvien mai-
den vaurastuessa ruokatuotantoa tulee pystyä 
muokkaamaan kestävämpään suuntaan. 

Rize Sustainable Future of the Food UCITS 
ETF sijoittaa varansa sellaisten yhtiöiden 
osakkeisiin, jotka ovat mukana luomassa ego-
logisesti kestäviä ruokatuotantomalleja. Pois-
sulkujen kohteena ovat automaattisesti sellai-
set yhtiöt, joilla on toimintoja esimerkiksi öljy- 
ja kaasuteollisuudessa tai ne ovat tekemisissä 
kivihiilen tuotannon kanssa. Lisäksi sijoituksis-
ta suljetaan pois yhtiöt, joiden toiminta aiheut-
taa suurta haittaa metsille. Tällaisia liiketoimia 
ovat esimerkiksi soijan ja palmuöljyn viljely.

ETF:n sijoitukset jakautuvat kahdeksaan eri ala-
sektoriin, esimerkiksi kasvipohjaisiin ruokatuot-
teisiin, ekologisiin pakkauksiin ja tarkkuusmaan-
viljelyyn. Mitä suuremman osan yhtiö saa liike-
vaihdostaan kestävän ruokatuotannon alueelta, 
sitä suuremman painon se saa indeksissä.   
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Aktia Pankki Oyj (”Aktia”) on tuottanut tämän esityksen sijoittajien käyttöön. Informaatio on koottu julkisista lähteistä, joita Aktia pitää luotettavina. Aktia ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämä kat-
saus on tarkoitettu yhtenä monista apuvälineistä avustamaan sijoittajan päätöksentekoa, mutta sijoittajan tekemä sijoituspäätös on viime kädessä hänen omansa, ja sen tulee perustua sijoittajan riittävinä pitämiin tietoihin ja tutki-
muksiin. 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 tarkoitus näyttää Aktian pitämän suullisen esityksen yhteydessä, eikä sitä pidä 
käyttää ilman suullista esitystä. Katsauksen sisältämä informaatio on tarkoitettu sijoittajalle, jolle katsaus on esitetty, eikä sitä pidä antaa kenenkään toisen henkilön käyttöön. Tämän katsauksen kopioiminen tai lainaaminen koko-
naisuudessaan tai osittain on kiellettyä ilman Aktian lupaa. Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittä-
minen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Rahoituspalvelujen ja -tuotteiden kulut 
voidaan periä asiakkaalta sijoitustoiminnan tuloksesta riippumatta. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Aktia ei vastaa dokumentissa esitettyjen 
tuotto-olettamusten toteutumisesta. Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten sijoituksen arvo vaihtelee, ja/tai nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaat-
tori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on ja miten kauan sijoitusta/tuotetta pidetään hallussa. Katsaus on osa Aktian markkinointimateriaalia, eikä sitä välttämättä ole laadittu sijoitustutkimuksen 
riippumattomuutta koskevien säännösten mukaisesti. Mahdollisesti esiteltyihin rahoitusvälineisiin ei sovelleta sijoitustutkimusta koskevia kaupankäyntirajoituksia. Tämä katsaus ei perustu asiakkaan henkilökohtaisiin tietoihin eikä 
ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Tarkoituksena on esitellä rahoitusvälineet ja niiden ominaispiirteet mukaan lukien kurssit. Sovimme mielellämme tapaamisen henkilökohtaisen sijoittajaprofiilin valmistelemiseksi ja yksilöllisten sijoi-
tusneuvojen antamiseksi sinulle. Asiakas voi joutua maksamaan muitakin kuin Aktian välityksellä suoritettavia veroja ja julkisia maksuja. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että sijoittamiseen ja sijoitusomaisuuteen liittyy veroseu-
raamuksia, joiden taloudellisia vaikutuksia ei välttämättä ole huomioitu tässä esityksessä. Asiakkaan pitää itse hankkia tarvittavat tiedot sijoitustensa ja niihin liittyvien päätösten veroseuraamuksista. Tuleva tulos riippuu verotuk-
sesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa.

Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoasiakirjasta ja rahastoesitteestä. Säännöt, rahastoesitteet, 
avaintietoasiakirjat ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi. Rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyh-
tiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tark-
kuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Uprightin tuottamat tunnusluvut © Upright Project 2023. Tiedot perustuvat tietojen hakemispäivän mukaiseen tilanteeseen. Ilmoitetut luvut eivät ole sitovia vähimmäismääriä. Ilmoitetut luvut voivat muuttua ylös- tai alaspäin. Kes-
tävään kehitykseen liittyvät tunnusluvut perustuvat Upright Oy:n (Upright) tuottamiin tietoihin. Uprightin tuottamat tiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Taustalla olevan tiedon rajallisesta saatavuudesta ja in-
dikaattoreiden luonteesta johtuen, tuotettu tieto saattaa olla epätarkkaa. Aktia tai Upright eivät takaa tietojen oikeellisuutta, eivätkä ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Uprightin tuottamiin tietoihin.

Institutional Shareholder Services (ISS) tuottamat tunnusluvut © 2023 Institutional Shareholder Services Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot perustuvat tietojen hakemispäivän mukaiseen tilanteeseen. Ilmoitetut luvut eivät ole 
sitovia vähimmäismääriä. Ilmoitetut luvut voivat muuttua ylös- tai alaspäin.


