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Ympäristöön ja/tai yhteis kuntaan  
liittyvät ominaisuudet
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Onko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Kestäviä sijoituksia, joilla on  
ympäristötavoite, tehdään vähintään:

%

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti  
ympäristön kannalta kestävinä pidettyi-
hin  taloudellisiin toimintoihin

Taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä 
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti 
ympäristön kannalta kestävinä

Kestäviä sijoituksia, joilla on  
yhteiskunnallinen tavoite, tehdään 
vähintään: %

Ei

Rahoitustuote edistää ympäristöön tai  
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja,  
vaikka sen tavoitteena ei olekaan kestävien  
sijoitusten  tekeminen, siinä on %:n
vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia,

Joilla on ympäristötavoite taloudellisiin 
toimintoihin, joita pidetään EU:n luoki-
tusjärjestelmän mukaisesti ympäristön 
kannalta kestävinä

Joilla on ympäristötavoite taloudel-
lisissa toiminnoissa, joita ei pidetä 
EU:n luokitusjärjestelmän mukaises-
ti ympäristön kannalta kestävinä

Joilla on yhteiskunnallinen 
tavoite

Rahoitustuote edistää ympäristöön tai 
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia 
mutta ei tee kestäviä sijoituksia

Kestävällä sijoituksella 
tarkoitetaan sijoitusta 
taloudelliseen 
toimintaan, joka edistää 
ympäristötavoitetta 
tai yhteiskunnallista 
tavoitetta, edellyttäen, 
että sijoitus ei 
aiheuta merkittävää 
haittaa yhdellekään 
ympäristötavoitteelle 
tai yhteiskunnalliselle 
tavoitteelle ja että 
sijoituskohteina olevat 
yritykset noudattavat 
hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyys
luokitusjärjestelmä 
on asetuksissa 
(EU) 2020/852 säädetty 
luokitusjärjestelmä, 
jossa vahvistetaan 
luettelo ympäristön 
kannalta kestävistä 
taloudellisista 
toiminnoista. 
Kyseisessä asetuksessa 
ei vahvisteta luetteloa 
yhteiskunnan kannalta 
kestävistä taloudellisista 
toiminnoista. Kestävät 
sijoitukset, joilla on 
ympäristötavoite, 
saattavat olla 
luokitusjärjestelmän 
mukaisia tai sitten eivät.

Mitä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tämä rahoitustuote edistää?

Tässä tuotteessa olemme sitoutuneet ilmastotoimiin sekä muokkaamaan sijoituksiamme 
Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiksi. Olemme sitoutuneet siihen, että sijoitussalkkumme 
ovat kaikki omaisuuslajit huomioiden hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä. 
Tämä on tärkein sijoitusten vastuullisuuteen liittyvä tavoitteemme, ja siihen sisältyy 
yhteiskuntavastuun huomioon ottaminen oikeudenmukaisen siirtymän tukemiseksi.

Kaikissa sijoituksissa on vähimmäisvaatimuksena ihmisoikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien noudattaminen ja yhteiskuntavastuun huomioon ottaminen. Tämän tuotteen 
kohdalla toimimme aktiivisesti varmistaaksemme, että sijoituskohdeyhtiöt noudattavat 
kansainvälisiä standardeja ja sopimuksia ja että ne parantavat ihmisoikeuksiin ja 
työntekijöiden oikeuksiin sekä sukupuolten tasa-arvoon liittyviä käytäntöjään. Pyrimme 
saamaan aikaan muutoksia toimimalla aktiivisena omistajana ja edistämällä positiivista 
muutosta koko rahoitusalalla.

Kestävyysidikaattorit 
mittaavat, miten 
rahoitustuotteen 
edistämät ympäristöön 
tai yhteiskuntaan liittyvät 
ominaisuudet toteutuvat.



Sijoituskohteiden valikoimaan ei hyväksytä sellaisia toimialoja tai yrityksiä, jotka harjoittavat 
merkittävässä määrin ympäristöä ja/tai yhteiskuntaa vahingoittavaa toimintaa. Tähän liittyvät 
rajoitukset koskevat esimerkiksi sijoituksia kiistanalaisten ja laittomien aseiden tuotantoon 
ja jakeluun, tupakan tuotantoon, kivihiilen louhintaan ja epätavanomaisten fossiilisten 
polttoaineiden etsintään ja tuotantoon. Sijoituskohteiden valikoimaan voidaan hyväksyä 
yhtiöitä, jotka toimivat tavanomaisia fossiilisia polttoaineita hyödyntävällä toimialalla tai 
energiantuotannossa, mikäli niillä on uskottava siirtymäsuunnitelma, joka vastaa Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteita ja pyrkimyksiä.

• Mitä kestävyysindikaattoreita käytetään mittaamaan  kunkin t ämän rahoitustuotteen  
 edistämän  ympäristöön tai  yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden saavuttamista? 
Mittaamme ympäristöön liittyvien ominaisuuksien toteutumista ja Pariisin ilmastosopimuk-
sen  mukaisten tavoitteidemme saavuttamista seuraavilla kestävyysindikaattoreilla:

Indikaattori Kuvaus

Kasvihuonekaasuintensiteetti
Tämä tekijä kertoo yrityksen viimeksi raportoitujen yhteenlaskettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen (scope 1 ja scope 2 sekä scope 3 -arvio) ja 
yrityksen viimeksi raportoitujen tulojen (miljoonaa euroa) välisen suhteen.

Hiilijalanjälki (yhteensä) Hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e) miljoonaa sijoitettua euroa kohti.

Laskennallinen lämpötilan nousu

Tulevaisuutta koskeva arvio, joka analysoi nykyhetken tietoa yrityksen 
tulevista päästöistä ja joka ilmaistaan lämpenemisenä (celsiusasteina) 
vuoteen 2100 mennessä suhteessa maailmanlaajuiseen esiteolliseen 
keskiarvoon. Mittari kertoo, miten ilmasto lämpenisi, jos koko maailman 
talouden kasvihuonekaasupäästöt seuraisivat samaa suuntausta 
kuin analysoidun yrityksen päästöt sen viimeisimpien scope 1, 2 ja 3 
-päästöennusteiden perusteella.

Suuripäästöisimpien yritysten 
hiilineutraaliustavoitteiden 
yhteensovittaminen

Arvioidaan 100 suuripäästöisintä yritystä, joiden toimialojen vaikutukset 
ovat suuret, itse kehitetyllä hiilineutraaliustavoitteiden yhteensovittamista 
mittaavalla menetelmällä, joka kertoo, ovatko yritysten toimet riittäviä 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Varmistamme yhteiskuntavastuun seuraavilla kestävyysindikaattoreilla:

Indikaattori Kuvaus

Sukupuolten moninaisuus 
hallituksessa Hallituksen naispuolisten jäsenten prosenttiosuus.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen Tämä tekijä kertoo, noudattaako yritys yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevia YK:n ohjaavia periaatteita.

Työntekijöiden oikeuksien 
kunnioittaminen

Tämä tekijä kertoo, noudattaako yritys kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimuksia.

YK:n Global Compact -aloitteen 
ja OECD:n periaatteiden 
noudattaminen

Tämä tekijä kertoo, noudattaako yritys YK:n Global Compact -aloitteen 
periaatteita.

Kiistanalaisiin aseisiin liittyvä 
toiminta

Tämä tekijä kertoo, onko yrityksellä toimialansa perusteella yhteyksiä 
maamiinoihin, rypäleaseisiin, kemiallisiin aseisiin tai biologisiin aseisiin.

Valtion ESG-luokitus

Noin 180 maalle on määritelty ESG-luokitus arvioimalla laaja kirjo tekijöitä, 
kuten ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, korruptio, nykyaikainen orjuus, 
taloudellinen epätasa-arvo, demokratia, poliittiset oikeudet ja kansalaisten 
perusoikeudet.

Mittaamme ympäristöön liittyvien ominaisuuksien toteutumista ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten 
 tavoitteidemme saavuttamista kiinteistösijoituksissa seuraavalla kestävyysindikaattorilla:

Indikaattori Kuvaus

Hiili-intensiteetti Koko vuoden ajan omistettujen kiinteistöjen hiilipäästöt kilogrammoina 
(kgCO2) neliömetriä kohden vuodessa.



• Mitkä ovat niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, joita rahoitustuote aikoo osittain 
tehdä, ja miten kestävä sijoitus edistää näiden tavoitteiden saavuttamista? 
Ei sovelleta tähän tuotteeseen.

• Miten kestävät sijoitukset, joita rahoitustuote aikoo osittain tehdä, eivät aiheut a 
 merkittävää haittaa yhdellekään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle kestävälle 
 sijoitustavoitteelle? 
Ei sovelleta tähän tuotteeseen.

• Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaatto
rit on otettu huomioon? 
Ei sovelleta tähän tuotteeseen.

• Miten kestävät sijoitukset ovat monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n 
toimintaohjeiden sekä  yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien 
periaatteiden mukaisia?  Tarkemmat tiedot: 
Ei sovelleta tähän tuotteeseen.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaate, 
jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi aiheuttaa 
luokitusjärjestelmän tavoitteille merkittävää haittaa. Periaatteeseen liittyy erityisiä EU:n 
kriteerejä.

”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan sellaisiin 
rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön 
kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän 
rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön 
kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Mitkään muutkaan kestävät sijoitukset eivät saa aiheuttaa ympäristö- tai 
yhteiskunnallisille tavoitteille merkittävää haittaa.

Pääasiallisilla 
 haitallisilla vaikutuksilla 
tarkoitetaan sijoituspää-
tösten merkittävimpiä 
kielteisiä vaikutuksia 
kestävyystekijöihin, jotka 
koskevat ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja työnte-
kijöihin liittyviä asioita, 
ihmisoikeuksien kunnioit-
tamista sekä korruption 
ja lahjonnan torjuntaan 
liittyviä asioita.
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Otetaanko tässä rahoitustuotteessa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 
kestävyystekijöihin?

Kyllä

Ei

Pääasialliset haitalliset vaikutukset otetaan huomioon seuraamalla säännöllisesti jäljempänä 
lueteltuja ympäristötekijöihin liittyviä indikaattoreita ja yhteiskunnallisia indikaattoreita. 
Seurantaan perustuen toimimme aktiivisesti rajoittaaksemme sijoituspäätöstemme negatiivisia 
vaikutuksia.

Ympäristö:

Indikaattori Kuvaus

Hiili-intensiteetti
Tämä tekijä kertoo yrityksen viimeksi raportoitujen yhteenlaskettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen (scope 1 ja scope 2 sekä scope 3 -arvio) ja 
yrityksen viimeksi raportoitujen tulojen (miljoonaa euroa) välisen suhteen.

Hiilijalanjälki Hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e) miljoonaa sijoitettua euroa kohti.

Fossiiliset polttoaineet Fossiilisia polttoaineita hyödyntävällä toimialalla toimiviin yhtiöihin tehtyjen 
sijoitusten osuus.

Valtion päästöt Hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e) maan miljoonaa BKT-euroa kohti.



Kiinteistöt:

Indikaattori Kuvaus

Fossiiliset polttoaineet
Sellaiseen kiinteistövarallisuuteen tehtyjen sijoitusten osuus, joka liittyy 
fossiilisten polttoaineiden talteenottoon, varastointiin, kuljetukseen tai 
valmistukseen.

Energiatehottomat rakennukset Energiatehottomaan kiinteistövarallisuuteen tehtyjen sijoitusten osuus.

Energiaintensiteetti Koko vuoden ajan omistetun kiinteistövarallisuuden energiankulutus 
gigawattitunteina neliömetriä kohden.

Yhteiskunta:

Indikaattori Kuvaus

Sukupuolten moninaisuus 
hallituksessa Hallituksen naispuolisten jäsenten prosenttiosuus.

YK:n Global Compact -aloitteen ja 
OECD:n periaatteiden rikkominen

Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka 
ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden rikkomisiin.

Kiistanalaisiin aseisiin liittyvä 
toiminta

Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla 
on yhteyksiä maamiinoihin, rypäleaseisiin, kemiallisiin aseisiin tai biologisiin 
aseisiin.

YK:n Global Compact -aloitteen 
ja OECD:n periaatteiden 
noudattamista seuraavan 
prosessin puute

Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, 
joilla ei ole toimintatapaa YK:n Global Compact -aloitteen tai OECD:n 
monikansallisille yrityksille suunnattujen toimintaohjeiden noudattamisen 
seuraamiseen tai valitusten käsittelyprosessia Global Compact -aloitteen tai 
OECD:n ohjeiden vastaiseen toimintaan puuttumiseen.

Sijoituskohteina olevat maat, 
jotka rikkovat sosiaalisia normeja EU:n asettamat ja YK:n turvallisuusneuvoston asettamat kauppapakotteet.

Tietoja kestävyystekijöihin liittyvistä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista annetaan SFDR-
asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavissa määräaikaiskatsauksissa.

Mitä sijoitusstrategiaa tässä rahoitustuottessa noudatetaan?

Tuote sijoittaa kohteisiin, jotka on hyväksytty käytettäväksi ESG-ominaisuuksia edistävissä 
tuotteissa. Sijoitussalkun rakentaminen perustuu sijoituksiin, jotka kohdistuvat useisiin 
omaisuuslajeihin. Kunkin omaisuuslajin osuus salkusta voi vaihdella tuotteen sääntöjen 
puitteissa.

• Mitkä ovat sijoitusstrategian sitovat osatekijät, joita käytetään valittaessa sijoitukset 
kunkin  tämän  rahoitustuotteen edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän omi
naisuuden  toteutumiseksi? 
Hyväksymisprosessissa tarkastellaan sijoituskohteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä 
ominaisuuksia sekä sitä, miten varainhoitaja ottaa sijoitusprosessissa huomioon kestävyysris-
kin. 
Vähimmäisvaatimukset on kuvattu vastuullisen sijoittamisen periaatteissamme (Responsible 
Investment Policy), ja niitä soveltamalla rajoitetaan sijoituksia yhtiöihin tai liikkeeseenlaski-
joihin, jotka harjoittavat merkittävässä määrin toimintaa, jonka on arvioitu olevan ympäristön 
tai yhteiskunnan kannalta haitallista.

• Mikä on sitova vähimmäismäärä, jolla vähennetään niiden sijoitusten laajuutta, joiden 
osalta sijoituspäätös on tehty ennen sijoitusstrategian soveltamista? 
Ei sitovaa vähimmäismäärää, jolla vähennetään sijoitusten laajuutta.

• Mitkä ovat toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti arvioidaan sijoituskohteina olevien 
yritysten hyviä  hallintotapoja? 
Sijoituskohteina olevilta yrityksiltä odotetaan vahvaa hallintomallia, ammattitaitoista halli-
tustoimintaa, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä, tehokasta 
riskienhallintaa sekä eettistä liiketoimintaa. 

Sijoitusstrategia ohjaa 
sijoituspäätöksiä esimer-
kiksi sijoitustavoitteiden ja 
riskinsietokyvyn kaltaisten 
tekijöiden perusteella.

Hyviin hallintatapoihin 
sisältyvät toimivat hallin-
torakenteet, työntekijöihin 
nähden ylläpidetyt suhteet, 
henkilöstön palkitseminen 
ja verosäännösten noudat-
taminen.
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• Seuraamme ja seulomme sijoituskohteina olevia yrityksiä säännöllisesti eri parametrien 
avulla. Parametrit saadaan kaupallisilta ESG-tietojen toimittajilta, ja niitä ovat muun  muassa 
hallintorakenne, työntekijöihin nähden ylläpidetyt suhteet, henkilöstön palkitseminen ja 
verosäännösten noudattaminen.

Mikä on tälle rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi?

Tuote ei sitoudu tiettyyn kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen mutta ottaa huomioon 
pääasialliset haitalliset vaikutukset, ja sen sijoituksista vähintään 80 prosenttia tehdään 
kohteisiin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Enintään 20 
prosenttia tuotteen sijoituksista voidaan tehdä kohteisiin, jotka eivät edistä mitään tiettyä 
ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää ominaisuutta mutta jotka noudattavat ympäristöön ja 
yhteiskuntaan liittyville tekijöille määrittelemiämme vähimmäisvaatimuksia.

Sijoitukset

#1 Ympäristöön/ 
yhteiskuntaan liittyviä  

ominaisuuksia
80 %

#2 Muu
20 %

#1 Ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käyte-
tään  rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joilla ei edistetä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä 
ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Varojen allokointi voi muuttua ajan kuluessa, ja prosenttiosuuksiin tulisi suhtautua pitkän 
aikavälin keskiarvoina. Laskelmat voivat perustua yritysten itsensä tai kolmansien osapuolten 
tarjoamiin epätäydellisiin tai epätarkkoihin tietoihin.

• Miten johdannaisten käyttö edesauttaa rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai 
 yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista? 
Johdannaisia ei käytetä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 
 toteutumiseksi.

Varojen allokointi kuvaa 
tiettyihin omaisuuseriin 
 tehtyjen sijoitusten osuutta.

Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat EU:n luokitusjärjestelmän 
mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuudesta on harvoin saatavilla riittävän luotettavia tietoja, 
eikä tietojen kattavuus riitä tukemaan tarkoituksenmukaista sitoutumista luokitusjärjestelmän 
mukaisten sijoitusten vähimmäisosuuteen tässä tuotteessa. Osa tuotteen sijoituksista voi 
kuitenkin olla luokitusjärjestelmän mukaisia. 
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• Sijoitetaanko rahoitustuotteessa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen 
kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin1?

Kyllä

Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Seuraavissa kahdessa kaaviossa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän 
mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista 
menetelmää, jolla voitaisiin määrittää, ovatko valtion joukkolainat* luokitusjärjestelmän 
mukaisia, ensimmäisessä kaaviossa luokitusjärjestelmän mukaisuus esitetään kaikista 
rahoitustuotteen sijoituksista, valtion joukkolainat mukaan lukien, kun taas toisessa 
kaaviossa luokitusjärjestelmän mukaisuus esitetään rahoitustuotteen sijoituksista ilman 
valtion joukkolainoja.

1. Luokitusjärjestelmän mukaiset 
sijoitukset, valtion joukkolainat* 

mukaan lukien

Luokitusjärjestelmän  
mukaiset: Fossiilinen kaasu 0 %

Muut kuin 
luokitusjärjestelmän  
mukaiset 100 %

2. Luokitusjärjestelmän mukaiset 
sijoitukset, valtion joukkolainat* pois 

lukien

*Näissä kaavioissa ”valtion joukkolainoihin” luetaan kaikki valtiovastuut.

EU:n luokitusjärjestelmän 
noudattamiseksi fossiilista 
kaasua koskeviin 
kriteereihin sisältyy 
päästörajoituksia ja 
siirtyminen uusiutuvaan 
energiaan tai vähähiilisiin 
polttoaineisiin vuoden 2035 
loppuun mennessä.

Ydinenergian osalta 
kriteereihin sisältyy 
kattavat turvallisuutta ja 
ydinjätehuoltoa koskevat 
säännöt.

Mahdollistavat 
toiminnot mahdollistavat 
suoraan sen, että 
muilla toiminnoilla 
edistetään merkittävästi 
ympäristötavoitteita.

Siirtymätoiminnot 
ovat toimintoja, joille 
ei ole vielä saatavilla 
vähähiilisiä vaihtoehtoja, 
ja muun muassa niiden 
kasvihuonekaasu-
päästötasot vastaavat 
parasta suorituskykyä.

• Mikä on siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtävien sijoitusten 
 vähimmäisosuus? 
Tuote ei ole sitoutunut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtävien sijoitus-
ten  vähimmäisosuuteen.

Mikä on sellaisten ympäristötavoitteita edistävien kestävien sijoitusten vähimmäisosuus, 
jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Tuote ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, joilla on ympäristötavoite.  

Mikä on yhteiskunnallisesti kestävien sijoitusten vähimmäisosuus?

Tuote ei ole sitoutunut yhteiskunnallisesti kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen.

Mitkä sijoitukset sisältyvät kohtaan ”#2 Muu”, mikä on niiden tarkoitus ja sovelletaanko 
ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Tämä kohta sisältää käteisvarat, joita tuote voi pitää maksuvalmiuden varmistamiseksi tai 
riskien tasapainottamista varten. Tämä kohta sisältää myös johdannaiset, joita tuote voi 
käyttää tuotteen säännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.

1Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät 
ilmastonmuutoksen rajoittamista (”ilmastonmuutoksen hillintä”) eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän 
tavoitteille - ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja 
ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Luokitusjärjestelmän  
mukaiset: Ydinenergia 0 %

Luokitusjärjestelmän  
mukaiset: (ei fossiilinen  
kaasu eikä ydinenergia) 0 %

Luokitusjärjestelmän  
mukaiset: Ydinenergia 0 %

Luokitusjärjestelmän  
mukaiset: (ei fossiilinen  
kaasu eikä ydinenergia) 0 %

Luokitusjärjestelmän  
mukaiset: Fossiilinen kaasu 0 %

Muut kuin 
luokitusjärjestelmän  
mukaiset 100 %

100 %100 %



Onko tietty indeksi nimetty vertailuarvoksi, jotta voidaan määrittää, vastaako tämä 
rahoitustuote edistämiään ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia?

Tuotteella ei ole vertailuarvoksi nimettyä indeksiä.

• Miten varmistetaan, että vertailuarvo vastaa kutakin rahoitustuotteen  
edistämää  ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää ominaisuutta? 
Tuotteella ei ole vertailuarvoksi nimettyä indeksiä.

• Miten varmistetaan, että sijoitusstrategia vastaa indeksin menetelmiä? 
Tuotteella ei ole vertailuarvoksi nimettyä indeksiä.

• Miten nimetty indeksi poikkeaa asiaan liittyvästä yleisestä markkinaindeksistä? 
Tuotteella ei ole vertailuarvoksi nimettyä indeksiä.

• Missä nimetyn indeksin laskennassa käytetty menetelmä on saatavilla? 
Tuotteella ei ole vertailuarvoksi nimettyä indeksiä.

Mistä voi saada tarkempia tuotekohtaisia tietoja verkossa?

Tarkempia tuotekohtaisia tietoja on saatavilla osoitteessa: nordea.fi/sijoituskorien-arvot

?

www

?

www

http://nordea.fi/sijoituskorien-arvot
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