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1. Kuvaus vaihtoehtorahaston sijoi-
tusstrategiasta ja tavoitteista. 

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisesti 
sekä korko- että osakemarkkinoille. Rahaston normaalijako on noin 75 % 
osakesijoituksia ja noin 25 % korkosijoituksia. Osakesidonnaisten sijoitusten 
osuus voi vaihdella välillä 55-95 % ja korkosijoitusten osuus välillä 5-45 %. 
Osakepainoa säädellään aktiivisesti osake-markkinariskin hallitsemiseksi ja 
tuottomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Rahaston sijoitukset toteutetaan 
Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen (jäljempänä 
”kohderahasto”) avulla, jolloin rahaston sijoitukset tulevat kohderahastojen 
kautta laajasti hajautetuiksi eri osake- ja joukkovelkakirjalainasijoituksiin. 

Rahaston varoista enintään 80 % voidaan sijoittaa yhteen kohderahastoon. 

2. Tiedot siitä, minne kohderahastot 
ovat sijoittautuneet.  

Suomi 

3. Kuvaus niiden varojen tyypeistä, 
joihin vaihtoehtorahasto voi sijoit-
taa. 

Sijoitusrahastot 

Rahasto on Suomessa rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoi-
tajista annetun lain mukainen erikoisijoitusrahasto ja vaihtoeh-
torahasto. Rahastoa hallinnoi Finlandia Rahastoyhtiö Oy. 
Olennaisia ja riittäviä tietoja täydentää avaintietoesite, joka si-
sältää sijoittajille tärkeimmät avainkohdat Rahastosta. 
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4. Kuvaus vaihtoehtorahaston käyt-
tämistä sijoitustekniikoista ja kai-
kista niihin liittyvistä riskeistä. 

Rahastosijoittamiseen liittyy erityyppisiä riskejä sijoituskohteena olevan ra-
hastosta riippuen. Riskillä tarkoitetaan rahastosijoituksen tuottoon liittyvää 
epävarmuutta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittaja 
saattaa menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Rahastoihin sijoittavan on 
lisäksi otettava huomioon, että rahasto voidaan sulauttaa toiseen rahas-
toon, jakaa useammaksi rahastoksi tai lakkauttaa. 

Markkinariski 
Rahastoon liittyy aina markkinariski, joka on riski siitä, että rahaston yksit-
täisten sijoitusten hinnat muuttuvat yleisen markkinakehityksen mukaisesti. 

Arvonvaihteluun liittyvä riski 
Kaikkien rahastojen arvo voi nousta tai laskea ja tätä arvonvaihtelua mita-
taan volatiliteetillä. Mitä suurempi on rahaston vuotuinen volatiliteetti, sitä 
suurempi on rahaston arvonvaihteluun liittyvä riski. Sijoittaja voi rahasto-
osuuksia lunastamalla saada takaisin vähemmän kuin hän on aikoinaan si-
joittanut. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. 

Tyyli- ja toimialariski 
Rahasto sijoittaa varansa ESG-teeman mukaisesti, jolloin rahaston arvon-
kehitys voi poiketa merkittävästi yleisestä osakemarkkinoiden arvonkehi-
tyksestä. 

Riski kohderahaston toiminnan häiriöstä 
Rahasto sijoittaa kahteen tai useampaan kohderahastoon, jolloin sijoituk-
seen liittyy riski rahaston sijoituskohteena kulloinkin käytetyn kohderahas-
ton toiminnan häiriöstä. 

Valuuttariski 
Lisäksi Rahasto voi sijoittaa valuuttamääräisiin sijoituskohteisiin kuten ETF-
rahastoihin. Lisäksi Rahaston sijoituksia kohdennetaan kohderahaston si-
joitusten kautta myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille, joten rahas-
toon kohdistuu valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia riskejä. 

Likviditeettiriski 
Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että rahaston sijoitusten muutta-
minen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun hintaan. 
Tämä voi vaikuttaa rahasto-osuuden kehitykseen, mikäli rahaston sijoituk-
sia joudutaan realisoimaan epäsuotuisaan aikaan. Likviditeettiriskiä voi 
esiintyä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, jolloin esimerkiksi tietyillä 
arvopapereilla ei käydä aktiivisesti kauppaa tai niiden osto- ja myyntino-
teerausten välinen ero on suuri tai ne puuttuvat kokonaan. Rahasto-osuuk-
sien lunastus voi tällöin kestää tavallista pidempään ja lunastukset voidaan 
tietyissä tilanteissa keskeyttää. 

Operatiivinen riski 
Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu esimerkiksi ulkoi-
sista tekijöistä ja teknologiasta tai henkilöstön, organisaation tai sisäisten 
prosessien puutteellisesta toiminnasta. Nämä riskit voivat realisoitua esi-
merkiksi IT-järjestelmien toimintahäiriönä kauppojen selvitys- ja säilytysjär-
jestelmässä, millä voi olla negatiivista vaikutusta esimerkiksi rahaston sijoi-
tuskohteena olevan arvopaperin kaupankäyntiin. 

Omaisuusluokkariski 
Rahaston sisältämä omaisuusluokkariski on sitä korkeampi, mitä enem-
män sijoitukset on keskitetty tiettyihin omaisuuslajeihin. Rahaston varoista 
vähintään 55 % sijoitetaan kohderahastojen sijoitusten kautta osakkeisiin, 
jolloin rahaston omaisuusluokkariski on suurempi verrattuna siihen, että si-
joitukset hajautettaisiin laajemmin eri omaisuusluokkien kesken. 

Aktiiviriski 
Aktiiviriskillä tarkoitetaan sitä, että rahasto/kohderahasto ottaa aktiivista nä-
kemystä sijoituskohteiden positiivisesta tai negatiivisesta kehityksestä ja 
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pyrkii tätä kautta saavuttamaan vertailuindeksiä paremman tuoton. Tällöin 
rahaston tuotto voi poiketa huomattavastikin vertailuindeksin arvonkehityk-
sestä. 

Poliittinen riski  
Rahaston kohderahastojen sijoituskohteina oleviin markkinoihin voi sisäl-
tyä poliittista riskiä, joka saattaa realisoitua rahastoon vaikuttavana markki-
nariskinä. Tällaisena poliittisena riskinä voidaan nähdä esimerkiksi sodat 
sekä yllättävät muutokset rahaston sijoituskohteena olevan markkina-alu-
een talouspolitiikassa tai poliittisessa ympäristössä, joilla saattaa olla odot-
tamatonta vaikutusta rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden 
hintoihin. Rahaston kohderahastojen sijoituskohteina oleviin markkinoihin 
voi lisäksi sisältyä poliittista riskiä, joka saattaa realisoitua rahastoon vaikut-
tavana operatiivisena riskinä. Tämän kaltainen poliittinen riski voi ilmetä eri-
laisina sanktioina, kuten esimerkiksi veroseuraamuksina, valuuttasäännös-
telynä ja varojen kotiuttamisen vaikeuttamisena ulkomailta. Näillä tekijöillä 
saattaa olla vaikutusta rahaston sijoituskohteena olevien arvopaperien hin-
toihin tai rahastojen lunastusaikatauluihin. 

Force majeure -riski 
Force majeure -riskeillä tarkoitetaan sopimuksista riippumattomia, ennalta 
arvaamattomia ja ylivoimaisia seurauksia aiheuttavia tekijöitä, jotka merkit-
sevät riskiä toiminnan jatkuvuudesta ja joista sopimusosapuolet eivät ole 
vastuussa. Force majeure -riskejä voivat olla esimerkiksi vakavat luonnon-
katastrofit, kapinat, lakot ja sotatilat. Force majeure -riskien realisoituminen 
saattaa vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi rahaston sijoituskohteena ole-
vien arvopapereiden hintoihin tai rahaston mahdollisuuksiin käydä arvopa-
perikauppaa. Tämän seurauksena Force majeure -riskien realisoituminen 
saattaa vaikuttaa myös rahastolunastusten toteutusaikatauluun. 

Markkinan kehittyneisyyteen liittyvä riski 
Kansainvälisiin sijoituksiin voi kohdistua kyseisten maiden markkinoille 
ominaisia riskejä. Erityisesti kehittyvillä markkinoilla läpinäkyvyys, tehok-
kuus, likviditeetti, markkinainfrastruktuuri, oikeusjärjestelmän luotettavuus 
ja lainsäädäntö ovat usein puutteellisia kehittyneisiin markkinoihin verrat-
tuna ja näistä syistä aiheutuvat voimakkaat markkinaliikkeet ovat mahdolli-
sia. 

Vastapuoliriski 
Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkee-
seenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti. 

Osakemarkkinoiden riski 
Osakkeisiin sijoittavaan rahastoon liittyy aina osakemarkkinoiden riski eli 
riski sijoituksen markkina-arvon vaihteluista yleisen markkinakehityksen 
seurauksena. Rahasto-osuuden arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ai-
kavälillä. Yksittäisen osakemarkkinan vaikutusta kokonaismarkkinariskiin 
voidaan vähentää hajauttamalla sijoitukset esimerkiksi maantieteellisesti. 
Pitkä sijoitusaika kasvattaa positiivisen tuoton todennäköisyyttä ja pienen-
tää negatiivisen tuoton todennäköisyyttä. 

Korkoriski 
Rahaston mahdollisten korkosijoitusten osalta rahastoon liittyy korkoriski, 
joka kuvaa korkosijoituksen hinnan herkkyyttä korkotason muutoksille. Kor-
kotason muutokset vaikuttavat käänteisesti korkosijoituksen hintaan, eli 
korkotason noustessa korkosijoituksen hinta laskee ja päinvastoin. Mitä 
kauempana tulevaisuudessa arvopaperilla on kassavirtoja ja mitä suurem-
pia ne ovat, sitä herkemmin korkotason muutokset vaikuttavat arvopaperin 
hintaan. 

Luottoriski 
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Rahaston mahdollisten korkosijoitusten osalta rahastoon liittyy myös luot-
toriski, jolla tarkoitetaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan takaisinmaksuky-
vyn muutosten aiheuttamaa epävarmuutta. 

5. Kuvaus mahdollisista sovellet-
tavista sijoitusrajoituksista. 

Rahasto sijoittaa varansa vähintään kahteen kohderahastoon. Rahaston va-
roista enintään 80 % voidaan sijoittaa yhteen kohderahastoon. Rahasto pitää 
osan varoistaan (noin 0,5–2,0 %) käteisenä pankkitalletuksina. Rahasto ei 
käytä muita kuin edellä mainittuja sijoituskohteita. 

6. Selvitys olosuhteista, joissa vaih-
toehtorahasto voi hyödyntää vivu-
tusta, sallituista vivutuksen tyy-
peistä ja lähteistä sekä niihin liitty-
vistä riskeistä, vivutuksen käytön 
mahdollisista rajoituksista, va-
kuuksia ja varojen uudelleenkäyt-
töä koskevista järjestelyistä sekä 
vivutuksen enimmäismäärästä, 
jota kyseisellä vaihtoehtorahasto-
jen hoitajalla on oikeus käyttää ra-
haston lukuun. 

Rahasto ei käytä vivutusta. 

7. Kuvaus menettelyistä, joilla vaihto-
ehtorahasto voi muuttaa sijoitus-
strategiaansa tai -politiikkaansa tai 
molempia. 

Rahasto voi muuttaa sijoitusstrategiansa tai -politiikkansa muuttamalla Ra-
haston sääntöjä. Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön 
hallitus, ja sääntöjen muutokset on lähetettävä Finanssivalvonnalle tiedoksi. 

8. Kuvaus sijoitussopimuksen tär-
keimmistä oikeudellisista vaiku-
tuksista, mukaan luettuina tiedot 
oikeuspaikasta, sovellettavasta 
laista ja siitä, onko olemassa tuo-
mioiden tunnustamista ja täytän-
töönpanoa koskevia säädöksiä 
sillä alueella, jolle vaihtoehtora-
hasto on sijoittautunut. 

Sijoittaja on velvollinen maksamaan Rahastolle merkintäsitoumuksensa mu-
kaisen merkintähinnan. Rahastoyhtiöön ja Rahaston toimintaan sovelletaan 
Suomen lakia. 
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9. Tiedot vaihtoehtorahastojen hoi-
tajasta, vaihtoehtorahaston säily-
tysyhteisöstä, erityisestä säily-
tysyhteisöstä, tilintarkastajasta ja 
muista palveluntarjoajista sekä 
kuvaus niiden tehtävistä ja sijoitta-
jien oikeuksista. 

Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n toimialana on harjoittaa Finanssivalvonnan 
myöntämän toimiluvan mukaisesti sijoitusrahastotoimintaa sekä vaihtoehto-
rahastojen hoitajista annetun lain mukaista vaihtoehtorahastojen hoitamista. 
Rahastoyhtiön kotipaikka on Helsinki ja se on perustettu 19.5.2010. Rahasto-
yhtiön osakepääoma on 125 000,00 euroa. 

Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säilytysyhtei-
sönä toimii Rahastoyhtiön toiminnoista riippumaton Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori. Säilytysyhteisön kotipaikka on 
Ruotsissa, mutta Rahastoyhtiön säilytystoimintaa harjoitetaan Helsingin sivu-
liikkeessä osoitteessa Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki. Säilytysyhteisö vas-
taa Finlandia Rahastoyhtiön hallinnoimien Rahastojen varojen säilyttämi-
sestä sijoitusrahastolain (sijoitusrahastot) ja vaihtoehtorahastojen hoitajista 
annetun lain (erikoissijoitusrahastot) mukaisesti. Kunkin Rahaston varat säi-
lytetään erillään Rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja muiden Rahastojen va-
roista. Rahaston varoja ei voida käyttää Rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön 
velkojien kattamiseksi. Säilytysyhteisö voi käyttää ulkomaisten rahoitusväli-
neiden säilyttämisessä yhtä tai useampaa alisäilyttäjää. Säilytysyhteisö vas-
taa alisäilyttäjän toiminnasta ja huolehtii, että Rahaston varat pidetään eril-
lään myös alisäilyttäjän varallisuudesta. Rahastoyhtiö ilmoittaa säilytysyhtei-
söä koskevien tietojen muutoksista Rahaston tätä asiakirjaa päivittämällä 
sekä verkkosivuillaan. 

Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n ja Finlandia-Rahastojen hallinnoimien Rahasto-
jen tilintarkastajina toimii Digital Audit Company päävastuullisena tilintarkas-
tajana KHT Arto Kokkonen. 

10. Kuvaus siitä, miten vaihtoehtora-
hastojen hoitaja täyttää vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetun 
lain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitetut vaa-
timukset vastuuriskien kattami-
sesta. 

Finlandia Rahastoyhtiö Oy kattaa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun 
lain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitetut vaatimukset vastuuriskien kattamisesta yhtiön 
omilla varoilla (osakepääoma ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto). 
Lisäksi Rahastoyhtiön toiminta on vakuutettu vastuuriskien osalta erillisellä 
vastuuvakuutuksella. 

11. Kuvaus vaihtoehtorahastojen hoi-
tajan ulkoistamista vaihtoehtora-
haston hoitoa koskevista toimin-
noista ja säilytysyhteisön tai erityi-
sen säilytysyhteisön ulkoistamista 
säilytystoiminnoista, sekä siitä, 
jolle toiminnot on siirretty, ja etu-
ristiriidoista, joita tällaisesta toi-
mintojen ulkoistamisesta saattaa 
aiheutua. 

Finlandia-rahastojen hallinnosta vastaa Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Rahasto-
yhtiöllä on oikeus käyttää sijoitustoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia hallin-
nointi- ja neuvontapalveluita, kuten esimerkiksi salkunhoito-, kirjanpito-, tie-
totekniikka-, sekä merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanottamispalve-
luita. Rahaston jakelusta vastaa Rahastoyhtiön emoyhtiö, sijoituspalveluyritys 
Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet. Rahastoyhtiö voi käyttää 
markkinoinnissaan myös muita asiamiehiä. 

12. Kuvaus vaihtoehtorahaston ar-
vonmääritysmenettelystä ja hin-
nanmuodostusmenetelmistä, joita 
arvonmäärityksessä käytetään. 

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin Suomen pankkipäi-
vänä. Rahasto sijoittaa varansa vähintään kahteen kohderahastoon. Ra-
hastojen sijoituskohteina olevien kohderahastojen rahasto-osuudet ar-
vostetaan kyseisen rahaston sääntöjen mukaan julkaistuun arvonlasken-
tapäivän rahasto-osuuden arvoon, jos se saadaan riittävän ajoissa ennen 
arvonlaskennan valmistumista. Jos arvoa ei saada omaan arvonlasken-
taan riittävän ajoissa, arvostetaan rahasto-osuus edelliseen saa-tavilla 
olevaan arvoon. Mahdolliset velkakirjalainasijoitukset arvostetaan arvos-
tushetkellä valittujen relevanttien markkinaosapuolten noteerausten arit-
meettiseen keskiarvoon. 
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13. Kuvaus järjestelyistä vaihtoehtora-
haston maksuvalmiusriskien hal-
litsemiseksi. 

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi Rahasto pitää varoistaan noin 0,5–2,0 % kä-
teisenä. Merkittävämmän likviditeettitarpeen Rahasto kattaa sijoituskohtei-
taan realisoimalla. Rahaston sijoituskohteena on yksi tai useampi sellainen 
kohderahasto, jonka rahasto-osuudet ovat lunastettavissa jokaisena pankki-
päivänä. 

14. Kuvaus oikeudesta vaatia lunas-
tusta sekä normaali- että poik-
keustilanteissa ja sijoittajia koske-
vista lunastusjärjestelyistä. 

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus lunastaa rahasto-osuudet kunakin 
pankkipäivänä. Lunastusten päiväkatko on kello 13 jonka ajankohdan jälkeen 
vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan seuraavan pankkipäivän kuluessa. 

Mikäli Rahastoyhtiön hallitus päättää luovuttaa Rahaston hallinnon toiselle 
rahastoyhtiölle, sulauttaa tai jakaa Rahaston, rahasto-osuudenomistajilla on 
oikeus vaatia rahasto-osuuksiensa lunastusta ennen kyseisen toimenpiteen 
toteuttamista. 

15. Kuvaus kaikista sellaisista mak-
suista ja kuluista sekä niiden 
enimmäismääristä, jotka koituvat 
suoraan tai välillisesti sijoittajien 
maksettaviksi. 

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloit-
taa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä: 

- Merkintäpalkkio 3,0 % 
- Lunastuspalkkio 2,0 % 
- Vaihtopalkkio 50 % merkintä- ja lunastuspalkkiosta 
- Hallinnointipalkkio p.a.* 0 % 
- Säilytyspalkkio p.a. 0 % 

*Rahaston varoista veloitetaan kulloistenkin kohderahastojen hallinnointi- ja 
säilytyspalkkiot kohderahastojen hinnastojen mukaisesti. 

16. Kuvaus siitä, miten vaihtoehtora-
hastojen hoitaja varmistaa sijoitta-
jien tasapuolisen kohtelun, ja mi-
käli tietty sijoittaja saa erityiskohte-
lua tai oikeuden saada erityiskoh-
telua, kuvaus erityiskohtelusta, täl-
laista erityiskohtelua saavien si-
joittajien tyypistä ja tarvittaessa 
näiden oikeudellisista tai taloudel-
lisista sidoksista vaihtoehtorahas-
toon tai vaihtoehtorahastojen hoi-
tajaan. 

Rahastossa on yksi osuussarja ja kukin osuudenomistaja sijoittaa Rahastoon 
samoin ehdoin pois lukien sen, että Rahastoyhtiö voi antaa merkintä- tai lu-
nastuspalkkion osalta sijoittajakohtaisia alennuksia esimerkiksi merkittävän 
sijoituskoon perusteella. 

17. Viimeisin vaihtoehtorahastojen 
hoitajista annetun lain 11 luvun 1 
§:ssä tarkoitettu tilinpäätös ja toi-
mintakertomus. 

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastettu tilinpäätös on sijoittajien 
käytettävissä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

18. Vaihtoehtorahaston osuuksien 
liikkeeseenlaskua ja myyntiä kos-
keva menettely ja ehdot. 

Rahaston osuuksia tarjotaan yleisön merkittäväksi Rahaston markkinointilu-
van myöntämisestä lukien. Rahaston jakelijaan (Finlandia Group Oyj) sovel-
letaan sijoituspalvelusääntelyä, jolloin jakelija tarjoaa Rahastoa sen kulloinkin 
määritellylle asiakaskohderyhmälle eli sijoittajille, joiden riskinottohalukkuus 
on riittävä (korkea) ja joilla on riittävä sijoituskokemus ja/tai -tietämys rahas-
tosijoittamisesta. 

19. Vaihtoehtorahaston varojen vii-
meisin nettoarvo tai sen osuuden 
tai osakkeen viimeisin markkina-
hinta. 

Rahaston osuuden viimeisin markkinahinta on saatavilla osoitteessa  
www.finlandiagroup.fi. 
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20. Tiedot vaihtoehtorahaston aiem-
masta tuotto- tai arvonkehityk-
sestä, jos ne ovat saatavilla. 

Rahastoraportit julkaistaan osoitteessa www.finlandiagroup.fi. 

21. Tiedot päävälittäjästä ja kuvaus 
vaihtoehtorahaston olennaisista 
järjestelyistä sen päävälittäjien 
kanssa sekä siitä, miten niihin liit-
tyviä eturistiriitoja hallitaan. 

Ei sovellu. Rahastolla ei ole päävälittäjää. 

22. Tieto säilytysyhteisön tai erityisen 
säilytysyhteisön kanssa tehdyn 
sopimuksen lausekkeesta, joka 
koskee mahdollisuutta vaihtoeh-
torahaston varojen siirtoon ja uu-
delleenkäyttöön, ja tiedot mahdol-
lisesta vastuun siirrosta päävälittä-
jälle. 

Ei sovellu. Säilytysyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan vaihtoehto-
rahaston varojen siirto ja uudelleenkäyttö ei ole mahdollista. 

23. Kuvaus siitä, miten ja milloin vaih-
toehtorahastojen hoitajista anne-
tun lain 12 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoi-
tetut tiedot ilmoitetaan. 

Sijoittajille raportoidaan Rahaston arvon kehityksestä vähintään neljännes-
vuosittain ja tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.finlandiagroup.fi. 

24. Omistajaohjaus/äänivallan käyttö Rahaston sijoituskohteina ovat kohderahastot, jolloin rahaston sijoituksiin ei 
liity osakeomistusta tai äänivaltaa yksittäisissä yhtiöissä. Rahaston hallinnoin-
tiin ei näin ollen liity omistajaohjausta. 

25. Palkitseminen Finlandia Rahastoyhtiö Oy:ssä noudatetaan palkitsemisessa lainsäädäntöä 
ja yhtiön hallituksen vahvistamaa palkitsemisen periaatteita ja -järjestelmää. 
Palkitsemisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä päätöksiä, sopimuksia, toiminta-
periaatteita ja menettelytapoja, joita noudatetaan toimivan johdon ja henki-
löstön palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmä sisältää sekä palkitsemista-
van että sen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät prosessit. Palkitsemisen 
perusteena oleva kokonaiskompensaatio jakautuu kiinteään ja mahdolli-
seen muuttuvaan palkanosaan. Muuttuva palkanosa käsittää sekä lyhyen 
että pitkän aikavälin palkitsemisen. Rahastoyhtiön compliance -toiminto to-
dentaa vähintään kerran vuodessa, että yhtiön hallituksen päättämiä palkit-
semisjärjestelmiä on noudatettu. 

Kestävyysriskit huomioidaan Finlandian sijoitustoiminnassa Finlandian verk-
kosivuilla (www.finlandiagroup.fi) julkaistavissa Vastuullista sijoittamista kos-
kevissa toimintaperiaatteissa kuvatussa laajuudessa. Vastaavasti Finlandian 
relevanttien työntekijöiden eli niiden, joiden osalta kestävyysriskien huomi-
ointi on olennainen osa työtehtäviä (erityisesti rahastojen ja varainhoitosalk-
kujen salkunhoitajat), suorituksen laadullisen arvioinnin osana huomioidaan 
kestävyysriskit siten, että vastuullista sijoittamista ja kestävyysriskien huomi-
oon ottamista sijoitustoiminnassa sääntelelevien koskevien ohjeiden ja toi-
mintaperiaatteiden toteuttamisen laiminlyönti huomioidaan mahdollista 
muuttuvaa palkkiota vähentävänä tekijänä. 
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26. ESG-tekijöiden huomioon ottami-
nen rahastojen sijoitustoimin-
nassa 

ESG-tekijöillä (Environment, Social and Governance) tarkoitetaan ympäris-
töön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä asioita ja 
vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan puolestaan näiden ESG-tekijöiden 
huomioon ottamista sijoitustoiminnassa. Vastuullisessa sijoittamisessa on 
kyse siitä, että sijoitusprosessissa arvioidaan muiden seikkojen ja rahoitus-
riskien ohella ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintota-
paan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Ympäristön osalta kyse on muun 
muassa kestävän kehityksen, luonnon monimuotoisuuden ja energiakysy-
mysten huomioimisesta. 

Yhteiskunnallisen eli sosiaalisen vastuun osalta tarkastelussa ovat muun mu-
assa työolosuhteet, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvo, lähiyhteisön 
huomioiminen sekä vastuu tuotteista tai palveluista. 

Hyvän hallintotavan tarkasteluun sisältyvät esimerkiksi hallituksen riippumat-
tomuus ja palkitseminen, veronmaksu sekä korruptio- ja lahjontavastainen 
toiminta. 

Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan 
liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan voi olla kielteinen ai-
neellinen vaikutus sijoituksen arvoon. 

Kestävällä rahoituksella tarkoitetaan puolestaan yleisesti ympäristöön ja yh-
teiskuntaan liittyvien näkökohtien huomioon ottamista sijoittamista koske-
vassa päätöksenteossa. Kestävää rahoitusta koskeva SFDR-asetus on tie-
donantovelvoiteasetus, jonka mukaan rahastoista tulee antaa tietoja kestä-
vyysriskien huomioon ottamisesta rahastojen sijoitustoiminnassa. Tiedonan-
tovelvoitteen laajuus pohjautuu SFDR-asetuksen artikloissa määriteltyjen 
velvoitteiden mukaisesti, joissa artikla 8 ja 9 mukaisilla rahastoilla on laa-
jempi tiedonantovelvollisuus, kun artikla 6 mukaisilla rahastoilla. Finlandia-
rahastot kuuluvat artikla 6:den mukaiseen tiedonantovelvoitteiseen ja ne ot-
tavat kestävyystekijät huomioon tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla. 

Kestävyysriskit huomioidaan Finlandian sijoitustoiminnassa Finlandian verk-
kosivuilla (www.finlandiagroup.fi) julkaistavissa Vastuullista sijoittamista kos-
kevissa toimintaperiaatteissa kuvatussa laajuudessa. 

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ym-
päristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. 

Finlandia Rahastoyhtiön hoitamien rahastojen (Finlandia Korkotuotto, Finlan-
dia Korkostrategia, Finlandia 2050, Finlandia Laatuyhtiöt, Finlandia Asset Al-
locator 75, Finlandia Asset Allocator 50, Finlandia Asset Allocator 25) salkun-
hoidossa ESG-tekijöiden huomioon ottaminen ja kulloinkin voimassa ole-
vien vastuullista sijoittamista koskevien periaatteiden soveltaminen on kiin-
teä osa sijoitusprosessia ja sijoitustoiminnan riskienhallintaa. Kestävyysriskit 
ovat osa sijoitustoiminnassa huomioonotettavia rahoitusriskejä. 

Finlandia-rahastojen salkunhoidossa ESG-tekijöiden huomioiminen ja arvi-
ointi tapahtuvat osana kutakin sijoituspäätöstä. Kunkin Finlandian rahaston 
salkunhoitaja huolehtii hoitamansa rahaston sijoitustoiminnan tuotoista, ris-
keistä sekä myös vastuullisen sijoittamisen soveltamisesta käytännön sijoi-
tustoiminnassa. 

Kestävyysriskien vaikutuksesta rahoitustuotteiden tuottoon ei ole olemassa 
yleisesti hyväksyttyä laskentamallia tai -menetelmää. Rahastoyhtiö ei näin ol-
len voi tehdä tarkkaa arviota kestävyysriskien vaikutuksista rahaston tuot-
toon. Rahastoyhtiö kuitenkin arvio, että kestävyysriskit eivät tämänhetkisen 
arvion mukaan aiheuta merkittäviä vaikutuksia sen hoitamien rahastojen 
tuottoon. 

Finlandia Asset Allocator 75 sijoittaa varansa Finlandia Rahastoyhtiön hallin-
noimiin sijoitusrahastoihin (kohderahastot Finlandia Korkotuotto, Finlandia 
Korkostrategia, Finlandia 2050 ja Finlandia Laatuyhtiöt) ja sen 
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sijoitustoiminnassa ESG-tekijät tulevat huomioonotetuiksi kohderahastojen 
sijoitustoiminnan kautta seuraavasti: 

Kohderahastojen sijoitustoiminnassa ESG-tekijöiden huomioiminen toteu-
tetaan ensisijaisesti poissulkemalla rahaston sijoitussalkusta tiettyjen kritee-
rien mukaisia sijoituskohteita. Kohderahastojen sijoitustoiminnassa seuraa-
vat sijoituskohteet on suljettu lähtökohtaisesti pois käytettävistä sijoituskoh-
teista ja näiden osalta tapauskohtaisista poikkeamista päätetään salkunhoi-
don sijoituskomiteassa: 

 
Rahasto Toimiala 

 Finlandia 2050 - Fossiilisten polttoaineiden tuotanto (max 5% allo-
kaatiosta) 

- Kivihiilen louhinta (max 5% allokaatiosta) 
- Uhkapelaaminen (max 5% allokaatiosta) 
- Palmuöljyn tuotanto 
- Turkistuotanto 
- Alkoholituotanto 
- Tupakan tuotanto 
- Aikuisviihteen tuotanto 
- Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet) 
- Asetuotanto 

 Finlandia  
Laatuyhtiöt 

- Fossiilisten polttoaineiden tuotanto (max 5% allo-
kaatiosta) 

-  Kivihiilen louhinta (max 5% allokaatiosta) 
-  Alkoholituotanto (max 5% allokaatiosta) 
-  Uhkapelaaminen (max 5% allokaatiosta) 
-  Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet) (max 5% allo-

kaatiosta) 
-  Palmuöljyn tuotanto 
-  Turkistuotanto 
-  Tupakan tuotanto 
-  Aikuisviihteen tuotanto 
-  Asetuotanto 

 Finlandia  
Korkotuotto 

- Fossiilisten polttoaineiden tuotanto (max 10% al-
lokaatiosta) 

- Kivihiilen louhinta (max 5% allokaatiosta) 
- Uhkapelaaminen (max 5% allokaatiosta) 
- Palmuöljyn tuotanto 
- Turkistuotanto 
- Alkoholituotanto 
- Tupakan tuotanto 
- Aikuisviihteen tuotanto 
- Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet) 
- Asetuotanto 
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 Finlandia  
Korkostrategia 

- Fossiilisten polttoaineiden tuotanto (max 10% al-
lokaatiosta) 

- Kivihiilen louhinta (max 5% allokaatiosta) 
- Uhkapelaaminen (max 5% allokaatiosta) 
- Palmuöljyn tuotanto 
- Turkistuotanto 
- Alkoholituotanto 
- Tupakan tuotanto 
- Aikuisviihteen tuotanto 
- Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet) 
- Asetuotanto 

  -  

 Lisäksi sijoituskohteiden valintaprosessissa yhtenä lähtökohtaisena sijoitus-
kriteerinä käytetään sijoituskohteen 0-100 pisteen skaalalla annettavaa ESG-
pisteytystä (Morningstar Sustainability Rating). Sijoituskohteen ESG-pistey-
tys tulee olla alle 50, jotta sijoituskohde täyttää kestävyysriskien osalta sijoi-
tuskriteerit. Tapauskohtaisesti tästä voidaan kuitenkin poiketa salkunhoidon 
sijoituskomitean päätöksellä. Lisäksi kaikista kulloinkin käytettävistä sijoitus-
kohteista ei välttämättä ole saatavilla em. pisteytystä. 

Rahastoyhtiö julkaisee rahaston osalta vähintään vuosineljänneksittäin verk-
kosivuillaan (www.finlandiagroup.fi) ESG-raportin. 
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