
Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2021



UNITED BANKERS

Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2021 kertoo, miten United Bankers Oyj on 
kehittänyt vastuullisen sijoittamisen toimintatapojaan ja miten sijoitusten vastuullisuus 
on kehittynyt. Sijoitusten vastuullisuuden kehitystä seurataan säännöllisesti myös 
rahastojen määräaikaiskatsauksissa ».

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme

Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden menestysmahdollisuuksiin, ja tämän huomioiminen parantaa myös sijoituksen tuotto-odotusta.

United Bankers toimii vastuullisesti niin talouden, ympäristön 
kuin yhteiskunnan kannalta ja edistää yritysvastuun toteu-
tumista sekä omassa toiminnassaan 
että sijoituksissaan. Tämä Vastuullisen 
sijoittamisen vuosikatsaus 2021 keskit-
tyy vastuullisuuteen United Bankersin 
sijoitustoiminnassa. United Bankersin 
vastuullisuuden muista osa-alueista 
kerrotaan yhtiön vuosikertomuksessa. 

United Bankersin vastuullisuuden ytimessä on kannattava 
ja vastuullisin periaattein tehtävä liiketoiminta, jolla varmis-
tetaan toiminnan jatkuvuus ja sijoitusten kestävä tuotto 
asiakkaille. United Bankersin tuotteita ja palveluita tarjot-
taessa lähtökohtana on asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin 
perehtyminen. Näin varmistetaan, että asiakkaalle tarjo-
tut tuotteet ja palvelut sopivat hänen riskiprofiiliinsa ja täy-
dentävät hänen varallisuuttaan kokonaisuutena tarkastel-
len parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalla on valitta-
vanaan monipuolisesta reaaliomaisuussijoituksiin painot-
tuvasta rahastovalikoimasta erilaisia valtavirrasta erottu- 

via ratkaisuja. Lisäksi tarjoomaan kuuluu myös tarkoin vali-
koitujen yhteistyökumppaneiden sijoitustuotteita.

United Bankers haluaa tarjota asiak-
kailleen mahdollisuuden tehdä vastuul-
lisia ja tuottavia sijoituksia sekä kasvat-
taa asiakkaidensa varallisuutta vastuul-
lisesti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on 
saavuttaa asiakkaiden valitsemalla ris-
kitasolla mahdollisimman hyvää tuot-

toa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana 
tämän tavoitteen toteuttamista sijoituspäätöksissä otetaan 
huomioon, miten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä 
hallintotapa toteutuvat sijoituskohteissa. 

Asiakkaille kerrotaan sijoitustuotteiden vastuullisuudesta ja 
niiden vastuullisuuden kehityksestä. United Bankers uskoo, 
että vastuullisuusasioiden tarkastelu taloudellisten tunnuslu-
kujen rinnalla kasvattaa ymmärrystä sijoituskohteesta sekä 
siihen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

United Bankers haluaa tarjota 
asiakkailleen mahdollisuuden tehdä 
vastuullisia ja tuottavia sijoituksia 

sekä kasvattaa asiakkaidensa 
varallisuutta vastuullisesti.
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https://www.unitedbankers.fi/fi/ajankohtaista/vastuullisuuskatsaukset
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United Bankers on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan 
YK:n Vastuullisen Sijoittamisen Periaatteita (UN PRI). United 
Bankers kehittää jatkuvasti toimintaansa näiden periaat-
teiden mukaisesti. Yhtiö raportoi toiminnastaan vuosittain 
PRI-organisaatiolle julkisella raportilla. Vuonna 2021 PRI ei 
julkaissut raporttia, sillä PRI:llä itsellään oli haasteita rapor-
toinnin tuottamisessa uuteen tietojärjestelmään.

VASTUULLISUUTEEN KANNUSTETAAN

Vastuullisuus on United Bankersin strategian keskiössä. 
Konsernin liiketoiminnan painopisteitä valittaessa ja rat-
kaisuja kehitettäessä huomioidaan markkinoihin ja kysyn-
tään vaikuttavat pitkän aikavälin ilmiöt. Vuonna 2021 United 
Bankers otti käyttöön uudet päivitetyt salkunhoidon ja joh-
don palkitsemisperiaatteet, joissa vastuullisuus on nostettu 
keskeiseksi tekijäksi sekä johdon että salkunhoidon pal-
kitsemisessa. Palkitsemisessa otetaan muiden tekijöiden 
ohella jatkossa huomioon myös sijoitusten vastuullisuuden 
ja ilmastoystävällisyyden myönteinen kehitys. Koska vas-
tuullisuuden edistäminen on United Bankersille keskeistä, 
vastuullisuuden painoarvo palkitsemisessa on merkittävä. 

Uskomme, että vastuullisuuden huomioon ottaminen liike-
toiminnassamme ja sijoitustoiminnassamme tuottaa merkit-
tävää lisäarvoa asiakkaillemme. 

VASTUULLISTA SIJOITTAMISTA

Vastuullinen sijoittaja huomioi sijoitustoiminnassaan ympä-
ristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyviä asioita. 
Vastuullisessa sijoittamisessa pyritään tekemään ympäris-
tön, yhteiskunnan ja hyvien hallintotapojen näkökulmasta 
kestäviä sijoituksia ja vastaavasti huomioimaan sijoitusten 
mahdolliset kestävyysriskit. 

Ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvien asioi-
den tarkastelu taloudellisten tunnuslukujen rinnalla kasvat-
taa ymmärrystä sijoituskohteesta sekä siihen liittyvistä ris-
keistä ja mahdollisuuksista. Näiden asioiden huomioon otta-
misen odotetaan parantavan myös sijoitusten tuottoedelly-
tyksiä. United Bankersilla vastuullisuus (ESG1) on integroitu 
osaksi sijoitustoimintaa ja salkunhoitoa sekä tuotteiden ja 
palvelujen suunnittelua ja kehitystä. Kestävyysriskien huo-
mioon ottaminen on myös keskeinen osa konsernin koko-
naisriskienhallintaa. 

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TOIMINTATAVAT

United Bankers on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoitta-
misen periaatteet (UN PRI) vuonna 2012. Näiden periaat-
teiden mukaisesti United Bankers on integroinut sijoitus-
kohteiden vastuullisuuden analyysin sijoitusprosesseihin, 
edistää vastuullisuustavoitteita aktiivisena omistajana sijoi-
tuskohteissaan sekä kehittää vastuullisuusasioiden asian-
mukaista raportointia. 

Uskomme, että vastuullisuuden huomioon ottaminen 
liiketoiminnassamme ja sijoitustoiminnassamme tuottaa 

merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme. 

1 ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social and Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

Ympäristö-
vastuu

Sosiaalinen 
vastuu

Hyvä 
hallinto
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Kuva 1. Vastuullinen sijoittaminen United Bankersissa
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VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET JA 
ORGANISOINTI

United Bankersin Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
ohjaavat koko konsernin sijoitustoimintaa. Vastuullisen sijoit-
tamisen periaatteissa on määritelty United Bankersin lähes-
tymistapa vastuulliseen sijoittamiseen. Periaatteet kuvaavat,  
miten United Bankers tunnistaa ja analysoi kestävyysris- 
kejä sekä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ja miten yhtiö 
huomioi ne sijoituksissaan ja toiminnassaan. Vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet hyväksyy United Bankersin hallitus. 
Periaatteet on päivitetty viimeksi joulukuussa 2021. 

Konsernin johtoryhmässä vastuu vastuullisuusasioista kuu-
luu insitituutiovarainhoidon johtajalle. Konsernin vastuulli-
sen sijoittamisen periaatteiden laatimisesta, päivittämisestä, 
käy tännön ohjeistuksesta sekä henkilökunnan kouluttami-
sesta vastuullisuusasioissa vastaa United Bankersin vas-
tuullisen sijoittamisen ohjausryhmä. Siihen kuuluu jäseniä 
salkun hoidosta, compliancesta, myynnistä sekä markki-
noinnista. Ohjausryhmän työskentelyä johtaa yhtiön vastuul-
lisuusjohtaja. Periaatteiden toteutuksesta käytännön tasolla 
vastaavat kunkin rahaston salkunhoitajat ohjausryhmän tuki-
essa ja valvoessa salkunhoitoa. Yleisten vastuullisuuspe-
riaatteiden lisäksi joillakin United Bankersin rahastoilla ja 
sijoitustuotteilla on omia tar kempia vastuullisuuskriteerejä.

KESTÄVYYDEN JA VASTUULLISUUDEN INTEGROINTI 
SIJOITUSPÄÄTÖKSIIN

United Bankersilla vastuullisuus ja sijoitusten kestävyyden 
arviointi on integroitu sijoitustoimintaan ja salkunhoitoon. 
Sijoituskohteita analysoidaan ympäristön, yhteiskunnan ja 
hyvän hallinnon kannalta osana sijoituspäätöstä. Lisäksi 
sijoituksen aikana seurataan, miten vastuullisuus toteutuu 
sijoituskohteissa. 

Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvien 
kestävyystekijöiden analyysin tavoitteena on tunnistaa sijoi-
tuskohteen olennaiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hal-
lintotapaan liittyvät kestävyysriskit, joilla voi olla vaikutusta 
sijoitukseen. Samalla arvioidaan, miten sijoituskohde edis-
tää United Bankersin yleisiä ja esimerkiksi rahastokohtaisia 
vastuullisuustavoitteita. Lisäksi varmistetaan, että sijoitus-
kohde on United Bankersin vastuullisuusperiaatteiden ja 
mahdollisten rahasto- tai tuotekohtaisten vastuullisuuskri-
teerien mukainen.  

United Bankersilla vastuullisuus ja 
sijoitusten kestävyyden arviointi on integroitu 

sijoitustoimintaan ja salkunhoitoon.



5 UNITED BANKERS

Osake- ja korkosijoituksia tehdessään salkunhoitajat ana-
lysoivat ja seuraavat yhtiöiden vastuullisuustietoja muun 
muassa Sustainalyticsin ja Morningstarin toimittamasta 
globaalista ESG-tietokannasta. Analyysiin ja seurantaan 
käytettävissä olevan datan määrää on laajennettu ja lisätty 
vuonna 2021. Salkunhoitajat voivat hakea yhtiöistä muun 
muassa vastuullisuusarviot, tietoja vastuullisuusriskeistä, 
tiedot mahdollisista normirikkomuksista sekä päästötietoja. 
Erityisesti kiinteään omaisuuteen sijoitettaessa analyysissa 
hyödynnetään lisäksi muun muassa due diligence -selvi-
tyksiä, julkisesti saatavilla olevia paikkatietoja ja tietokantoja 
sekä tarvittaessa erityisasiantuntijoita. 

Vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä seuraa myös vas-
tuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista ja tukee 
salkunhoitajia vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

POISSULKEMINEN

Sijoituskohteiden poissulkeminen on yksi konkreettisimmista 
tavoista toteuttaa vastuullista sijoittamista. United Bankers 
on sulkenut pois sijoituskohteistaan yhtiöt, joissa osallistu-
taan kiistanalaisten aseiden valmistukseen ja myyntiin (maa-
miinat, rypälepommit, köyhdytetty uraani sekä biologiset ja 
kemialliset aseet) sekä yhtiöt, jotka ovat mukana ydinase-
ohjelmien kehityksessä ja tuotannossa. United Bankers ei 
myöskään sijoita yhtiöihin, joiden päätoimialana on tupakka, 
aseet, kivihiilen tuotanto, uhkapelit tai aikuisviihde. Kaikissa  

 

United Bankersin rahastoissa noudatetaan yleisiä poissul-
kemisen periaatteita. Osalla rahastoista on lisäksi omia tiu-
kempia poissulkukriteerejä.

AKTIIVINEN OMISTAJUUS JA VAIKUTTAMINEN

Sijoituskohteisiin vaikuttaminen on tärkeä osa vastuullista 
sijoittamista. Aktiiviset omistajat ja sijoittajat ovat parhaim-
millaan voimavara toimintaansa kehittäville yhtiöille. United 
Bankers pyrkii omistajana ja sijoittajana edistämään sijoitus-
kohteidensa vastuullisuutta kiinnittämällä huomiota sijoitus-
kohteiden ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa 
koskeviin asioihin. Tavoitteena on edistää sijoituskohteen 
vastuullisuuden kehittämistä linjassa vastuullisen sijoittami-
sen periaatteiden ja kunkin toimialan hyvien kansainvälisten 
käytäntöjen kanssa.

United Bankers seuraa sijoituskohteitaan säännöllisesti ja 
pyrkii vaikuttamaan niiden toimintatapoihin. United Ban-
kersin hyödyntämät keinot ovat äänioikeuden käyttäminen 
yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen 
sijoittajien yhteisvaikuttamisiin, sidosryhmäyhteistyö sekä 
julkinen keskustelu.

Parantaakseen vaikuttamismah-
dollisuuksiaan United Bankers 
laajensi yhteistyötään Institutio-
nal Shareholder Services Inc.:n 
alaisen tutkimus- ja konsultoin-
tiyhtiö ISS ESG:n kanssa ja otti 
käyttöönsä ISS ESG:n tarjoaman proxy voting -palvelun 
keväällä 2021. Proxy voting -vaikuttavuuspalvelu tarjoaa 
sijoittajille tietoa äänestyspäätöksen tueksi yhtiökokouk-
sissa. Salkunhoitajat voivat palvelun kautta äänestää salk-
kuyhtiöidensä yhtiökokouksissa ympäri maailman. Vuonna 
2021 United Bankersin salkunhoitajat osallistuivat yhteensä 
82 yhtiökokoukseen. Tarkempia tietoja äänestyksistä on 
saatavilla United Bankersilta. 

United Bankersin rahastotarjonnassa korostuvat kiinteään 
omaisuuteen sijoittavat rahastot. Esimerkiksi suomalaisiin 
ja muihin pohjoismaisiin kiinteistöihin sijoittavissa rahas-
toissa sekä metsärahastoissa United Bankers on aktiivinen 
omistaja ja edistää näiden sijoituskohteiden vastuullisuutta 
yhteistyökumppaniensa kanssa konkreettisilla toimilla suo-
raan rahastojen sijoituskohteiden hoidossa ja hallinnoin-
nissa.  

United Bankers seuraa 
sijoituskohteitaan säännöllisesti ja pyrkii 

vaikuttamaan niiden toimintatapoihin.
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Vastuulliset sijoitukset ovat osa kestävää kehitystä
Vastuullisuus on yhtäältä riskien hallintaa, toisaalta myöntei-
sen kehityksen edistämistä. Sijoitusten myönteiset vaikutuk-
set syntyvät sekä siitä, mitä yritykset tekevät että siitä, miten 
vastuullisesti ne toimivat. United Bankersin tavoitteena on 
pitkällä aikavälillä pienentää sijoitusten negatiivisia ilmas-
tovaikutuksia sekä lisätä sijoitusten myönteisiä vaikutuksia. 

United Bankers pyrkii toiminnassaan edistämään YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteita. Kestävän kehityksen tavoittei- 

den tarkoituksena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa 
ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus 
ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kes-
tävällä tavalla. Tavoitteet ovat universaaleja, vaikka toimet 
niiden edistämiseksi eri maissa ja eri sektoreilla voivat olla 
erilaisia. Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät tii-
viisti toisiinsa: yhtäkään tavoitetta ei voi tavoitella toisen kus-
tannuksella. 

Miksi yritykset ovat tärkeitä? YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda 2030 valmistelun yhteydessä 
tuli selväksi, ettei tavoitteita ole mahdollista saavuttaa ainoastaan virallisen kehitysyhteistyön keinoin. Kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttaminen maksaisi joidenkin arvioiden mukaan 4 000 biljoonaa dollaria. Merkittävän 
osan tästä summasta pitäisi tulla yksityiseltä sektorilta – toisin sanoen yrityksiltä ja niiden toiminnasta. Samaan 
aikaan on selvää, että yritykset eivät voi ratkaista kaikkia kehityksen haasteita. Kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii monien alojen yhteistyötä ja vastuullisilla yrityksillä on tässä tärkeä rooli. 

United Bankers seuraa, miten sijoitukset edistävät kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumista. Osake- ja korkorahas-
tojen osalta yhteistyökumppanina toimiva Impact Cubed 
analysoi vuosittain United Bankersin osake- ja korkorahas-
tojen kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä. Kunkin 
rahaston vaikutuksista on kerrottu lisää rahastokohtaisissa 
raporteissa. Seurannassa otetaan huomioon kaikki YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet, sillä erityisesti monistrate-
giarahastot voivat edistää samanaikaisesti useaa tavoitetta. 

Toisaalta esimerkiksi infrastruktuuriin tai kiinteistöihin sijoitta-
vien rahastojen odotetaan edistävän erityisesti näihin aloihin 
liittyviä tavoitteita.

Kiinteistörahastoissa seurataan kunkin rahaston toimialan 
kannalta keskeisimpien kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteutumista. Esimerkiksi kiinteistörahastoille keskeisiä kes-
tävän kehityksen tavoitteita ovat:
• tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt 
• tavoite 13: Ilmastotekoja 
• tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa 

Näiden tavoitteiden edistämistä arvioidaan seuraamalla 
muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja energi-
ankulutusta sekä uusiutuvan energian osuutta kiinteistöissä 
kulutetusta energiasta ja kiinteistöissä syntyvien jätteiden 
kierrätystä. 

Metsäalan rahastoissa keskeisiä kestävän kehityksen tavoit-
teita ovat: 
• tavoite 13: Ilmastotekoja 
• tavoite 15: Maanpäällinen elämä
• tavoite 9: Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri 

Näiden edistämistä seurataan valvomalla muun muassa 
metsien vaikutusta hiilen sidontaan ja ilmastonmuutoksen 
hillintään. 

Eri sijoituskohteiden vaikutuksista on kerrottu lisää rahasto-
kohtaisissa raporteissa ». 

United Bankersin tavoitteena on pitkällä aikavälillä 
pienentää sijoitusten negatiivisia ilmastovaikutuksia 

sekä lisätä sijoitusten myönteisiä vaikutuksia.

https://www.unitedbankers.fi/fi/ajankohtaista/vastuullisuuskatsaukset
https://www.unitedbankers.fi/fi/ajankohtaista/vastuullisuuskatsaukset
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Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kuuluu hyvään metsänhoitoon
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeä osa United 
Bankersin vastuullisuustyötä. United Bankersin metsärahastot 
huomioivat luonnon monimuotoisuuden turvaamisen käytännön 
metsänhoidossa. 

United Bankersin metsärahastot ovat linjan-
neet pidemmän aikavälin tavoitteiksi kaksin-
kertaistaa Suomessa omistamiensa metsien 
lehtipuuosuuden yhteensä 20 prosenttiin 
sekä suosia jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta rehevillä turve-
mailla. Lehtipuuosuuden lisäämisellä voidaan parantaa luon-
non monimuotoisuutta, ja samalla myös metsien puuntuotos-
kyky kasvaa sekä ilmastokestävyys kohenee. Jatkuvapeittei-
sellä metsätaloudella voidaan niin ikään vaikuttaa positiivisesti 
luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi turvemaiden vesitalous 
pysyy paremmassa kunnossa, jolloin huuhtoumat ympäristöön 
vähenevät ja metsien kokonaishiilitase kasvaa.

Vuonna 2021 United Bankersin metsärahastot perustivat neljä 
uutta yksityistä suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 572 
hehtaaria. Suojelualueista kaksi kohdetta on perustettu MET-

SO-suojeluohjelmaan ja yhden suojelualueen perustamisessa 
on käytetty METSO-ohjelman luonnontieteellisiä valintakritee-
reitä. Ohjelmaan kelpaavat vain kohteet, joilla on erityistä luon-

toarvoa. Lisäksi yksi suojelualue on perus-
tettu Helmi-toimintaohjelman ja Natura 2000 
-hankkeen puitteissa. Vuonna 2021 suojel-
luilla alueilla on erityyppisiä luonnonsuojelul-
lisesti merkittäviä vanhoja metsiä sekä har-
vinaista ja uhanalaista lajistoa. Suojelluista 

kohteista on kerrottu tarkemmin metsärahastojen raportoinnissa. 

METSO- ja Helmi-ohjelmat ovat suomalaisille metsänomista-
jille suunnattuja, vapaaehtoisuuteen perustuvia metsiensuojelu- 
ja ennallistamisohjelmia. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan 
puuston rakennepiirteiltään edustavia ja lajistoltaan monimuotoi-
sia metsäluonnon elinympäristöjä. Ohjelmien kautta suojellaan 
ja hoidetaan metsien luontoarvoja turvaten luonnon monimuotoi-
suuden säilyminen. Metsien suojelun ja talouskäytön yhdistävän 
ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja 
metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuo-
toisuuden suotuisa kehitys. 

Lisäksi metsärahastot noudat-
tavat taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja ekologisesti kestävän 
metsänhoidon periaatteita. 
Kestävän metsänhoidon toteu-
tuminen varmistetaan sertifioin-
neilla, mikä on muun muassa 
sertifioidun puun kysynnän ja hintakehityksen vuoksi tuotta-
vaa myös sijoittajille. Kansainvälisesti on käytössä kaksi suurta 
sertifiointijärjestelmää: FSC® ja PEFC™. FSC on ympäristö- ja 
luontojärjestöjen käyttämä järjestelmä. PEFC on puolestaan 
metsänomistajajärjestöjen ja metsäteollisuuden tukema järjes-
telmä. Järjestelmien kriteereissä ei ole merkittäviä eroja, joskin 
FSC painottaa hieman enemmän ympäristöön ja sen suojeluun 
liittyviä seikkoja. Suomen metsistä noin 85 % on PEFC-serti-
fioituja ja vajaat 10 % FSC-sertifioituja. United Bankersin met-
särahastojen tavoitteena on liittää kaikki metsätilat Suomessa, 
yhteensä 115 496 hehtaaria, sekä PEFC- että FSC-sertifikaattiin. 
Tällä hetkellä United Bankersin metsärahastojen omistamista 
kiinteistöistä yhteensä 99 prosenttia on sertifioitu PEFC-sertifi-
kaatilla ja 76 prosenttia FSC-sertifikaatilla.

 United Bankersin metsärahastojen 
tavoitteena on liittää kaikki 

metsätilat Suomessa sekä PEFC- 
että FSC-sertifikaattiin.Vuonna 2021 United Bankersin 

metsärahastot perustivat neljä 
uutta yksityistä suojelualuetta.
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Ilmastonmuutos – riskejä ja mahdollisuuksia
Ilmastonmuutos on yksi aikamme polttavimpia ongelmia, joka vai-
kuttaa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä toimintaympäristöömme. Tutki-
musten mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa eri maihin ja alueisiin eri 
tavoin ja on todennäköistä, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan 
myös sijoitusten tuottoihin. Arvioihin vaikutuksista liittyy kuitenkin 
vielä paljon epävarmuutta.  

United Bankers haluaa olla aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä. Sijoitusten ja yhtiön toiminnan ilmastovaikutuksia 
pyritään pienentämään pitkäjänteisesti. Osana tätä pyrkimystä 
United Bankers tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden sijoittaa muun 
muassa ilmastonmuutosta hillitseviin metsärahastoihin. Vuonna 2021 
United Bankersin metsärahastojen ilmakehän hiiltä sitova ja hiilipääs-
töjä vähentävä vaikutus vastasi 36 800 suomalaisen keskimääräistä 
vuotuista hiilijalanjälkeä (keskimäärin 10,3 tCO2 per capita). Metsä-
rahastoista ja niiden hiilen sidonnasta on kerrottu lisää metsärahas-
tojen raportoinnissa.
 

Lisäksi United Bankers toimii aktiivisesti ennakoidakseen ja arvi-
oidakseen ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja niiden vaikutuk-
sia. Keväällä 2021 United Bankers sitoutui raportoimaan sijoitustoi-
mintansa ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force for Climate Related 
Financial Disclosures) suositusten mukaan. TCFD on G20-maiden 
Financial Stability Boardin asettama asiantuntijatyöryhmä, joka on 
laatinut ilmastoriskien raportoinnin vapaaehtoisen ohjeistuksen yri-

tyksille ja sijoittajille. Suositukset auttavat yrityksiä hallitsemaan ja 
ennakoimaan ilmastonmuutoksesta johtuvia fyysisiä ja taloudellisia 
riskejä sekä yrityksen hallinnon, strategian ja riskienhallinnan että 
mittareiden ja tavoitteiden avulla. Lisäksi suositukset ohjaavat yrityk-
siä arvioimaan toimintaansa liittyviä ilmastoriskejä ja raportoimaan 
niistä kattavasti. 

HYVINVOIVAT METSÄT HILLITSEVÄT ILMASTONMUUTOSTA

United Bankersin metsärahastojen kautta on mahdollista sijoittaa 
suoraan ilmastonmuutoksen hillintään, sillä metsät sitovat hiiltä ilma-
kehästä ja toimivat niin sanottuina hiilinieluina.  

Metsärahastoista laaditaan säännöllisesti hiilitase- ja hiilivarastolas-
kelmat. Laskelmat perustuvat rahastojen salkunhoidossa sovellet-
tavaan metsänhoitosuunnitelmien mukaiseen FSC- ja PEFC-serti-
fioituun metsänhoitoon. Laskelmien mukaan kaikissa United Ban-
kersin metsärahastoissa puuston määrä kasvaa 
seuraavien viidenkymmenen vuoden aikana, ja 
metsät sitovat ilmakehästä hiilidioksidia. 

Vuoden 2021 hiilitaselaskelmien tulokset osoit-
tavat metsien toimineen hiilinieluina. Huomioi-
taessa maaperän hiilensidonta, metsien kasvu 
sekä toteutuneet hakkuut, oli metsän hiilitase vuonna 2021 noin 243 
000 tCO2. Kun huomioidaan lisäksi puutuotteisiin varastoituva hiili 
sekä hakkuista, kuljetuksesta ja metsänhoitotoimenpiteistä koituvat 
päästöt, oli vuotuinen kokonaishiilivaikutus noin 378 800 tCO2. 
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United Bankersin metsärahastojen 
kautta on mahdollista sijoittaa 

suoraan ilmastonmuutoksen hillintään, 
sillä metsät toimivat hiilinieluina.
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Energiatehokkaita ja käyttäjäystävällisiä kiinteistöjä
Kiinteistötoimialalla merkittäviä vastuullisuusteemoja ovat 
tällä hetkellä energiatehokkuus ja negatiivisten ilmastovai-
kutusten pienentäminen sekä toimitusketjujen vastuullisuus. 
Kiinteistöalalla sosiaalinen vastuu näkyy ennen kaikkea 
yhteistyökumppanien ja kiinteistöjen vuokralaisten valin-
nassa ja heidän toiveidensa huomioimisessa. Toiminnan 
läpinäkyvyys on tärkeä osa hallinnollista vastuullisuutta. 

Ympäristönäkökulmista United Bankersin kiinteistörahastoille 
tärkeimpiä ovat hiilijalanjäljen pienentäminen koko raken-
nuksen elinkaaren ajalta sekä hiilikädenjäljen, eli positiivis-
ten ympäristövaikutusten, lisääminen. Energiatehokkuusin-

vestoinnit ja uusiutuvan energian käytön lisääminen sijoi-
tuskohteissa ovat olleet merkittävimpiä United Bankersin 
kiinteistörahastojen ympäristötekoja viime vuosina. Pyrki-
myksenä on myös tehdä kestäviä materiaalivalintoja, jotka 
ovat vähäpäästöisiä ja pitkäikäisiä. Uusia sijoituspäätöksiä 
tehtäessä pyritään selvittämään mahdollisuus ympäristöser-
tifiointiin. Vähäpäästöinen sertifioitu kiinteistö on pienempien 
energiakustannusten ansioista sekä kustannustehokas että 
käyttäjäystävällinen. 

United Bankersin kiinteistörahastot seuraavat muun muassa 
kiinteistöjen energiankulutusta, uusiutuvan energian osuutta 

käytetystä energiasta, hiilijalanjälkeä ja vuokralaisten toimin-
nan vastuullisuutta. Kerätyn datan avulla pystytään asetta-
maan uusia tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista. 
Asiakastyytyväisyys syntyy kiinteistön hyvästä ylläpidosta, 
turvallisuudesta ja vuokralaisten kuuntelemisesta. Kiinteis-
tökohteiden hallinnoinnista huolehtivat 
ulkopuoliset managerit, jotka vastaavat 
rakennusten käytännön toiminnasta. 
Managereiden kanssa keskustellaan 
säännöllisesti vastuullisuuteen liittyvistä 
teemoista kiinteistöjen vastuullisuuden 
kehittämiseksi.

United Bankers julkaisee UB Suomi Kiinteistöt ja UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -kiinteistörahastoista erilliset vastuullisuuskatsaukset vuodelta 2021 kevään 2022 aikana.

Vähäpäästöinen sertifioitu kiinteistö 
on pienempien energiakustannusten 

ansiosta sekä kustannustehokas 
että käyttäjäystävällinen. 
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2 Liikkeellelaskijan määritelmän mukaan: The eligibility criteria of green categories are intended to comply with the recommendation of the TEG technical report on the EU 
classification system for environmentally sustainable economic activities Taxonomy (the “EU Taxonomy”).

Joukkovelkakirjalainojen tarjonta kehittyy
United Bankersilla vastuullisuus on nouseva teema myös 
joukkovelkakirjalainamuotoisissa sijoitustuotteissa. Vuonna 
2021 United Bankers lanseerasi kuusi vastuullisuuden huo-
mioon ottavaa strukturoitua joukkovelkakirjalainaa, joissa 
tuotto on sidottu niin sanottuihin ESG-indekseihin. 

Näiden joukkovelkakirjalainojen kohde-etuutena olevat 
ESG-indeksit sisältävät yhtiöitä, joiden vastuullisuus on 
hyvällä tasolla. Jokaisella indeksillä 
on omat tarkemmat ESG-kriteerinsä. 
Pääsääntöisesti ESG-indeksit kiinnittä-
vät huomiota muun muassa yhtiöiden 
ESG-riskienhallintaan sekä sulkevat pois 
tiettyjä toimialoja. Nämä ESG-indeksei-
hin sidotut joukkovelkakirjalainat vastaa-
vat reilua neljännestä United Bankersin 
vuonna 2021 lanseeraamista strukturoi-
duista sijoituslainoista.  

Lisäksi kaksi joukkovelkakirjalainaa laskettiin liikkeeseen 
liikkeeseenlaskijan Sustainable & Positive Impact Bond -vii-
tekehyksen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että liikkeeseen-
laskija käyttää sijoituksesta kertyvät varat hankkeisiin, joilla 
on positiivinen ympäristö- tai yhteiskuntavaikutus. Erityisesti  

pyritään edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja muita 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

Sustainable & Positive Impact Bond -viitekehyksen mukai-
sesti näillä joukkovelkakirjalainoilla kerätyt varat sijoitetaan 
uusiutuvaan energiaan, kestävään rakentamiseen, vähähiili-
seen liikenteeseen ja kuljetukseen, vesien ja jätevesien käsit-
telyyn, saastumisen ehkäisemiseen ja hallintaan sekä kierto-

talouteen. Näissä sijoituksissa pyritään 
noudattamaan EU-taksonomian mukai-
sia ympäristökestävyyden kriteerejä2. 
Lisäksi varoja sijoitetaan yhteiskunnal-
lista kehitystä edistäviin kohteisiin kuten 
pienten ja keskisuurten yritysten toimin-
taa ja työllistämistä tukeviin sijoituskoh-
teisiin, sosiaaliseen kestävyyteen, asu-
miseen, koulutukseen ja terveydenhuol-
toon liittyviin toimintoihin.  

United Bankersin saama palaute ja kokemus vastuullisuus-
näkökulmat huomioon ottavista joukkovelkakirjalainoista on 
ollut myönteistä. Tätä teemaa jatketaan tulevina vuosina 
vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen sijoittamisen 
saadessa vahvempaa jalansijaa.

UNITED BANKERS

Vuonna 2021 
United Bankers lanseerasi 

kuusi vastuullisuuden 
huomioon ottavaa strukturoitua 

joukkovelkakirjalainaa, 
joissa tuotto on sidottu 

ESG-indekseihin. 
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Jäsenyydet ja 
sitoumukset
United Bankers osallistuu vastuullisen sijoittami-
sen edistämiseen sekä Suomessa että kansain-
välisesti erilaisten järjestöjen ja aloitteiden kautta:

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
(UN Principles for Responsible Investment, 
PRI) 
United Bankers allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoit-
tamisen periaatteet vuonna 2012. Yhtiö on sitou-
tunut huomioimaan ympäristöön, yhteiskuntaan 
sekä yhtiöiden hallintotapaan liittyvät tekijät sijoi-
tustoiminnassaan ja raportoi sijoitustoiminnas-
taan näiden periaatteiden mukaisesti vuosittain 
PRI:lle. 

FINSIF ry
Yhdistys edistää vastuullista sijoittamista Suo-
messa tarjoamalla verkostoitumispaikan ja väylän 
tiedon hankkimiselle. Finsif perustettiin vuonna 
2010 ja sillä on 80 jäsenorganisaatiota. 

European Public Real Estate Association 
(EPRA)
EPRA on vuonna 1999 perustettu eurooppalais-
ten listattujen kiinteistöyhtiöiden etujärjestö. EPRA 
tukee siirtymistä kestävään rakennettuun ympä-
ristöön edistämällä kestävän kehityksen rapor-
tointia ja tunnistamalla EPRA:n jäsenille mahdol-
lisuuksia, jotka liittyvät kestävän kehityksen mää-
räyksiin ja aloitteisiin Euroopan tasolla.

Global Listed Infrastructure Organisation 
(GLIO)
GLIO on vuonna 2015 perustettu infrastruktuuriin 
sijoittavien rahastojen ja infrastruktuuriyhtiöiden 
etujärjestö. Osana toimintaansa järjestö on ryh-
tynyt aktiivisesti tukemaan suurempaa läpinäky-
vyyttä ja informaatiota listattujen infrastruktuuriyri-
tysten kestävän kehityksen kysymyksissä. GLIO 
on myös yhteistyössä GRESB:n (Global ESG 
Benchmark for Real Assets) kanssa rakentanut 
ensimmäisen ESG-suodatetun listattujen infra-
struktuuriyhtiöiden indeksin.

CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) 
United Bankers on vuodesta 2020 lähtien ollut 
mukana CDP:n ilmastokampanjassa, jossa rahoi-
tusalan yritykset vetoavat yhtiöihin, jotta ne aset-

taisivat päästövähennystavoitteensa Pariisin 
ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukai-
seksi. CDP pyrkii vaikuttamaan 1 600 yritykseen, 
jotta ne asettaisivat päästövähennystavoitteensa 
Science Based Targets -aloitteen (SBT) mukaan, 
jolloin ne ovat toimialan standardien mukaisia ja 
riippumattomasti varmennettavissa. Jotta yhti-
öiden tavoitteet voidaan hyväksyä, niiden on 
oltava linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa hei-
näkuusta 2022 alkaen. Pyynnön on allekirjoitta-
nut 220 rahoitusalan yritystä, joiden hallinnoimat 
varat ylittävät Yhdysvaltojen, Kiinan tai koko EU:n 
bruttokansantuotteen.

Montréal Carbon Pledge  
PRI perusti Montréal Carbon Pledge -ilmasto-
aloitteen vuosikokouksessaan Quebecissä syys-
kuussa 2014. Aloitteen osallistujat sitoutuvat mit-
taamaan ja raportoimaan sijoitussalkkujensa hii-
lijalanjäljen. United Bankers on tukenut aloitetta 
vuodesta 2020.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelma 2014–2025 (METSO)
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on 
tärkeä osa United Bankersin vastuullisuustyötä. 
United Bankersin metsään sijoittavat rahastot ovat 

mukana Maa- ja metsätalousministeriön MET-
SO-ohjelmassa. Metsien suojelun ja talouskäy-
tön yhdistävän ohjelman tavoitteena on pysäyttää 
metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantu-
minen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuu-
den suotuisa kehitys. METSO-ohjelmassa suojelu 
perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen, ja 
sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. 
Ohjelmaan kelpaavat vain kohteet, joilla on eri-
tyistä luontoarvoa. Näin vapaaehtoisella suojelulla 
turvataan puuston rakennepiirteiltään edustavia 
ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elin- 
ympäristöjä.

Task Force for Climate Related Financial 
Disclosures (TCFD)
TCFD on G20-maiden Financial Stability Boardin 
asettama asiantuntijatyöryhmä, joka on laatinut 
ilmastonmuutosraportointiin liittyvät vapaaehtoi-
set suositukset muun muassa yrityksille ja sijoitta-
jille. Suositukset kattavat ilmastonmuutokseen liit-
tyviä asioita hallinnon, strategian, riskienhallinnan 
sekä mittareiden ja tavoitteiden näkökulmasta. 
United Bankers sitoutui keväällä 2021 noudat-
tamaan TCFD:n ilmastoraportointisuosituksia ja 
tulee raportoimaan niiden mukaisesti vuodesta 
2022 alkaen. 
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Yhteistyökumppanit vastuullisuudessa 
United Bankersilla on useita yhteistyökumppaneita metsä-
omistuksen arvostamisessa ja raportoinnissa. Hiilitaseen ja 
-varaston laskenta tehdään yhteistyössä AFRY Management 
Consulting Oy:n kanssa. AFRY:n hiililaskenta on kattava ja 
analyyttinen tapa arvioida vuosittaista hiilivarastojen kehi-
tystä metsän ja puuraaka-aineen muodostamassa arvoket-
jussa. Laskennassa huomioidaan hiilivirrat biomassassa, 
maaperässä ja puupohjaisissa tuotteissa, toiminnalliset 
päästöt puun toimitusketjussa sekä 
substituutiovaikutus lopputuotteissa.

Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitus-
rahastojen vastuullisuustyössä United 
Bankersin yhteistyökumppani on Col-
liers Finland Oy. Colliers on kansainvälinen asiantuntijapal-
velu- ja sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa neuvontaa kiinteis-
töjen haltijoille, omistajille ja sijoittajille. Yrityksen tavoitteena 
on vauhdittaa muutosta kohti kestävästi rakennettua ympäris- 
töä etsimällä ratkaisuja, jotka edistävät terveen, viihtyisän 

ja turvallisesti rakennetun ympäristön kehittymistä maksi-
moiden kiinteistön potentiaalin koko kiinteistöinvestoinnin 
elinkaaren ajan.

United Bankersin listattujen rahastojen vastuullisuuden seu-
rannassa ja raportoinnissa käytetään Morningstarin sekä 
sen tytäryhtiön Sustainalyticsin palveluja ja tietokantoja. 
Sustainalytics on johtava, riippumaton globaali ESG- ja hal-

linnointitutkimuksen sekä sijoitusten 
luokitusten tarjoaja. Lisäksi vastuulli-
suuden raportoinnissa yhteistyökump-
panina on keväästä 2020 alkaen ollut 
Impact-Cubed, joka tarjoaa rahas-
tojen vaikuttavuuden arviointia sekä 

arvioimiseen liittyviä työkaluja ja dataa. Impact-Cubed 
suorittaa vaikuttavuusarvioinnin kaikista United Bankersin 
osake-, korko- ja monistrategiarahastoista. Vaikuttavuusar-
vioinnin faktorit perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teisiin. 

Sijoittaja voi seurata miten sijoitus 
United Bankersin rahastoihin edistää 

kestävän kehityksen tavoitteita.
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United Bankersin metsärahastot 
United Bankersilla oli vuoden 2021 lopussa neljä metsärahastoa, joista kaksi on 
pääomarahastoja ja kaksi erikoissijoitusrahastoja. 

Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat talous-
metsien luonnonhoito, vesien suojelu ja metsien monimuotoi-
suuden turvaaminen sekä edistäminen niin talous- kuin luon-
nonmetsissä. United Bankersin metsärahastot haluavat olla 
kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.

Kaikki United Bankersin metsärahastojen omistamat metsätilat 
Suomessa, yhteensä 115 496 hehtaaria, liitetään sekä PEFC™- 
että FSC®-sertifikaattiin*. Suomen ulkopuolella metsäomistuk-
set, yhteensä 16 057 hehtaaria, on sertifioitu maakohtaisten 
käytänteiden mukaisesti joko PEFC- ja/tai FSC-sertifikaattiin. 
United Bankersin metsärahastojen omistamista kiinteistöistä 
yhteensä 99 prosenttia on sertifioitu PEFC-sertifikaatilla ja 
76 prosenttia FSC-sertifikaatilla. Sertifioinnin kautta voidaan 
osoittaa, että metsien käsittely on taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja ekologisesti kestävää. Ekologisen kestävyyden turvaami-
seksi metsien käsittelyt suunnitellaan ja toteutetaan ympäris-
tön luontoarvot huomioiden. Hakkuissa tämä tarkoittaa muun 
muassa pysyvien säästöpuiden sekä mahdollisten lahopuiden 
jättämistä hakkuualalle. Rahastojen omistamissa metsissä 
hakkuujätteet pyritään jättämään metsään kasvattamaan hii-
linieluja ja ravinteeksi uudelle puustolle. 

Sertifioinnit ovat kestävän metsätalouden apuväline, sillä kai-
kista FSC-sertifioidusta United Bankersin omistamista met-
sistä 5 prosenttia on tiukassa suojelussa ja 5 prosenttia eri-
tyishakkuukohteina. Metsiä myös kulotetaan FSC-sertifikaa-
tin vaatimuksien mukaisesti, jotta monimuotoisuutta voidaan 
lisätä tarjoamalla elinympäristöjä kulotetuissa metsissä viihty-
ville eliöille. Kulotus lisää myös ravinteiden määrää metsässä, 
edesauttaa puiden kasvua ja hiilen sitoutumista ilmakehästä. 
Vastuullinen metsänhoito on ehto puumarkkinoille pääsylle. 
Se tuo myös ennustettavuutta ja tekee metsien talouskäytöstä 
hyväksyttävää.

Kuluneen vuoden aikana United Bankersin metsärahastot 
perustivat neljä uutta yksityistä suojelualuetta, joiden pin-
ta-ala on yhteensä noin 572 hehtaaria. Suojelualueista kaksi 
kohdetta on perustettu METSO-suojeluohjelmaan ja yhden 
suojelualueen perustamisessa on käytetty METSO-ohjelman 
luonnontieteellisiä valintakriteereitä. Lisäksi yksi suojelualue 
on perustettu Helmi-toimintaohjelman ja Natura 2000 -hank-
keen puitteissa. METSO- ja Helmi-ohjelmat ovat suomalaisille 
metsänomistajille suunnattuja, vapaaehtoisuuteen perustuvia 
metsiensuojelu- ja ennallistamisohjelmia. 

UNITED BANKERS

*Kansainvälisesti on käytössä kaksi suurta sertifiointijärjestelmää: FSC ja PEFC. FSC on ympäristö- ja 
luontojärjestöjen käyttämä järjestelmä. PEFC on puolestaan metsänomistajajärjestöjen ja metsäteol-
lisuuden tukema järjestelmä. Järjestelmien kriteereissä ei ole merkittäviä eroja, joskin FSC painottaa 
hieman enemmän ympäristöön ja sen suojeluun liittyviä seikkoja. Suomen metsistä noin 85 % on PEFC 
-sertifioituja ja vajaat 10 % FSC-sertifioituja.
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‹ 

Paltamon Teerivaaran vanhan metsän 
alueella on havaittu runsaasti harvinaisia 

kääväkkäitä ja alueen keloutuneilla 
männyillä esiintyvässä lajistossa on 

paljon uhanalaisia lajeja. 

‹ 

Sotkamon Tipasojalle perustettu 
106 hehtaarin Korkealouhi-Katajavaaran 

kohde Kainuussa on luonnonsuojelullisesti 
merkittävä sen vanhoja mäntyjä, aihkeja ja 
keloja kasvavien kallioalueiden johdosta. 

Kohteen erikoisuus on alueen pohjoispuolella 
sijaitseva Korkealouhin syvä, kapea rotko. 
Alueella on useita lampia, joiden rannat 

ovat luonnontilaisina kauniita. Lisäksi alueella 
on jyrkänteitä, vähäpuustoisia soita ja 

vesistöjen rantametsiä.

›

Puolangan kohde koostuu vanhoista 
tuoreen kankaan kuusikoista, kallioisista

 vanhoista männiköistä, korpimaisista 
vanhoista kuusikoista sekä jyrkistä ja 

louhikkoisista rinteistä. Alueella on useita 
lähteitä. Paltamon ja Puolangan 

suojelualueiden yhteispinta-ala on 
146 hehtaaria.

›

Perhossa suojeltiin 320 hehtaaria. 
Alue täydentää ja turvaa Salamajärven 
kansallispuiston suojeluarvoja. Alueen 
eteläosan kankaat ovat yli 150 vuotta 
vanhaa mäntyvaltaista sekametsää, 

jossa ei ole näkyvissä hakkuun merkkejä. 
Alue on Suomenselän metsäpeuran 
tärkeä vasomis- ja talvehtimisalue. 

Vuonna 2021 United Bankersin metsärahastot perustivat 
neljä uutta yksityistä suojelualuetta yhteispinta-alaltaan noin 572 hehtaaria. 
Suojelualueet sijaitsevat Paltamossa, Puolangalla, Perhossa ja Sotkamossa. 
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United Bankersin metsärahastot ovat lisäksi linjanneet 
pidemmän aikavälin tavoitteiksi kaksinkertaistaa Suomessa 
omistamiensa metsien lehtipuuosuuden yhteensä 20 pro-
senttiin sekä suosia jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta 
rehevillä turvemailla. Lehtipuuosuuden lisäämisellä voidaan 
parantaa luonnon monimuotoisuutta, ja samalla myös met-
sien puuntuotoskyky kasvaa sekä ilmastokestävyys kohe-
nee. Jatkuvapeitteisellä metsäta- 
loudella voidaan niin ikään vaikuttaa 
positiivisesti luonnon monimuotoi-
suuteen. Lisäksi turvemaiden vesi-
talous pysyy näin paremmassa kun-
nossa, jolloin huuhtoumat ympäris-
töön vähenevät ja myös metsien 
kokonaishiilitase kasvaa.

United Bankers on myös mukana rahoittamassa Suomen 
Metsäsäätiötä puukaupoista maksamillaan vapaaehtoisilla 
menekinedistämismaksuilla. Suomen Metsäsäätiö on met-
sänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätalou-
desta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoit-

taja. Säätiön tavoitteita ovat metsätalouden ja -teollisuuden 
toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten 
tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja talo-
udellisen tutkimuksen rahoittaminen. 

Sidosryhmien, kuten metsästysseurojen ja metsän alueella 
toimivien elinkeinonharjoittajien, kanssa tehdään yhteis-

työtä. Elinkeinonharjoittajat otetaan 
huomioon rahastojen toiminnassa 
siten, ettei heidän elinkeinoaan tai 
toimintaansa vaikeuteta. Metsära-
hastot ovat myös solmineet useita 
maanvuokrasopimuksia tuulivoiman 
kehittämiseksi. Yhteistyökumppa-

neiden taustat ja toimintaperiaatteet selvitetään aina ennen 
yhteistyön aloittamista.

Vastuullinen toiminta käydään vuosittain läpi sertifikaattien 
auditointien yhteydessä. Erikoissijoitusrahasto UB Metsän 
vuoden 2021 FSC-auditoinnissa ei havaittu yhtään poik-
keamaa. 

Lehtipuuosuuden lisäämisellä voidaan 
parantaa luonnon monimuotoisuutta, 

ja samalla myös metsien puuntuotoskyky 
kasvaa sekä ilmastokestävyys kohenee.
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METSÄRAHASTOJEN ILMASTOVAIKUTUKSET 

AFRY Management Consulting Oy toteutti United Banker-
sin toimeksiannosta hiilivarasto- ja hiilitaselaskelmat United 
Bankersin metsärahastoille. Laskelmat kuvastavat vuoden 
2021 hiilitasetta, jossa on huomioitu metsien puuston vuo-
sikasvu, vuoden aikana toteutetut hakkuu- ja metsänhoito-
toimenpiteet sekä päästöt hakkuista, kuljetuksesta ja val-
mistuksesta. Laskennassa on myös erikseen kuvattu lop-
putuotteiden arvioidut korvaavuusvaikutukset. Laskelmien 
lähtötietoina on käytetty United Bankersin metsärahastojen 
vuoden 2021 alussa omistamien metsäkiinteistöjen metsä-
varatietoja sekä toteutuneita hakkuu- ja hoitotoimenpiteitä.

Vuoden 2021 osalta valmistuneet tulokset osoittavat United 
Bankersin metsärahastojen metsien olevan merkittävä hiili-
varasto; vuoden 2021 alussa omistetun metsäomaisuuden 
hiilivarasto oli vuoden lopussa yhteensä noin 90,5 miljoo-
naa tCO2. Tästä noin 15 prosenttia oli sitoutuneena puuston 
biomassaan ja 85 prosenttia maaperään. Tulokset osoitta-
vat metsien myös toimineen hiilinieluina; maaperän hiilensi-
donta, metsien kasvu sekä toteutuneet hakkuut huomioon  
ottaen oli metsän hiilitase vuonna 2021 noin 243 000 tCO2. 
Kun tarkasteluun otetaan lisäksi puutuotteisiin varastoituva 
hiili sekä hakkuista, kuljetuksesta ja metsänhoitotoimenpi-
teistä koituvat päästöt, oli vuotuinen kokonaishiilivaikutus 
noin 378 800 tCO2. Tämä vastaa noin 36 800 suomalaisen  
keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä (keskimäärin 10,3 
tCO2 per capita).

Hiilitaselaskennassa arvioitiin lisäksi valmistettujen tuottei-
den korvaavuusvaikutukset. Korvaavuusvaikutus kuvastaa 
puuraaka-aineen käytöstä aiheu-
tuvia mahdollisia vältettyjä hiili-
dioksidipäästöjä, kun puulla kor-
vataan fossiili-intensiivisiä tuot-
teita. Puupohjaisten lopputuottei-
den sekä bioenergian käyttö huo-

mioon ottaen oli United Bankersin metsärahastojen puu-
tavaralajikertymistä laskettu korvaavuusvaikutus vuonna 

2021 yhteensä noin 173 800 tCO2. 
Koska menetelmä eroaa metsän 
hiilitaselaskennasta, on korvaa-
vuusvaikutus esitetty tässä erik-
seen eikä sitä ole sisällytetty koko-
naishiilivaikutukseen. 

KokonaishiilivaikutusPuuperäisten 
tuotteiden 
hiilivarasto
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UB:n metsärahastojen vuosittaiset ilmastovaikutukset 2021: 
positiivinen arvo kuvastaa lisääntyvää hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja negatiivinen arvo vähenevää.

Vuoden 2021 osalta valmistuneet tulokset 
osoittavat United Bankersin metsärahastojen 

metsien olevan merkittävä hiilivarasto.
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Kiinteistörahastojen salkunhoitotiimi: Emil Selin, Mikko Hentinen, Perttu Hokkanen, Lauri Janhunen ja Jaakko Onali

United Bankersin kiinteistörahastot 
United Bankersilla on kaksi kiinteistöihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa: UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt sekä UB Suomi Kiinteistöt.
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ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB POHJOISMAISET LIIKEKIINTEISTÖT

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston varat sijoitetaan pää-
asiassa pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. 
Rahaston sijoituskohteet ovat pääosin liikekiinteistöjä. Sijoitus-
kohteet voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi eri kiinteistötyyp-
pien välillä. Sijoituskohteena olevia kiinteistötyyppejä voivat olla 
esimerkiksi liiketilat, toimistot sekä logistiikka- ja teollisuuskiin-
teistöt. 

United Bankersin kiinteistörahastoille 
on laadittu vastuullisuusstrategia, joka 
perustuu United Bankersin arvoihin, 
liiketapaperiaatteisiin, sidosryhmien 
odotuksiin ja toimintaympäristön 
megatrendeihin. Näiden kautta on tunnistettu neljä tärkeää vas-
tuullisuusteemaa: vastuullinen kiinteistösijoittaminen, ympäris-
tövaikutusten minimointi, vastuullisuus kiinteistöissä sekä tyy-
tyväiset sijoittajat. 

VASTUULLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN

Vastuullinen sijoittaminen on jatkuva kehitysprosessi. Toimin-
nassaan rahasto kiinnittää erityistä huomiota kiinteistöjen ener-
giatehokkuuteen, sijaintiin, ympäristösertifikaatteihin ja vuokra-
laisten vastuulliseen toimintaan. 

Kohteen energiatehokkuuspotentiaali voi olla nykyistä energia-
tehokkuustasoa tärkeämpi kriteeri kohteen valinnassa. Energia-
tehokkuuden parantaminen kiinteistössä parantaa kohteen tuot-
toa ja nostaa sen arvoa vähentäen samalla negatiivisia ilmasto- 

vaikutuksia. Kiinteistötekniikan sekä energiatehokkuuden ja 
-potentiaalin läpikäynti on oleellinen toimenpide sijoitusproses-
sissamme. Lisäksi rahastossa pyritään lisäämään uusiutuvan 
energian osuutta kiinteistöissä käytetystä energiasta esimerkiksi 
lisäämällä kiinteistöjen omaa uusiutuvan energian tuotantoa tai 
siirtymällä uusiutuvan energian hankintaan niissä kohteissa, 

joissa omistaja vastaa energianhan-
kinnasta.  

Uusien sijoituspäätösten osalta rahas- 
to pyrkii selvittämään kunkin kiinteis-
tön ympäristösertifioinnin mahdolli-
suuden. Vähäpäästöinen sertifioitu 

kiinteistö on pienempien energiakustannusten ansioista sekä 
kustannustehokas että käyttäjäystävällinen. Kohteille tehdään 
BREEAM In-Use ympäristöluokituksesta esiselvitys due dili-
gence -prosessin yhteydessä. Rahaston tavoitteena BREEAM 
In-Use -sertifioinnista on taso ’Very good’. Lisäksi rahasto edis-
tää sosiaalista vastuullisuutta laatimalla vastuullisuusanalyysit 
vuokralaisista. Lisäksi kohteista laaditaan ympäristöselvitykset 
kunkin kohteen ympäristöriskien kartoittamiseksi.

Kiinteistöt pyritään valitsemaan niin, että ne tukevat kestävää 
kaupunkirakennetta. Hyvä sijainti määrittyy eri tavoin kiinteistön 
pääkäyttötarkoituksen mukaan. Kohteiden hyvä saavutettavuus 
julkisilla yhteyksillä ja sijainti kaupungin sisällä vaikuttavat vuok-
rattavuuteen ja samalla mahdollistavat vuokralaisille kestävän 
liikkumistavan. Teollisissa kohteissa sijainti hyvien kulkuyhteyk-
sien varrella on oleellisempaa kuin julkiset yhteydet.

Rahasto kiinnittää erityistä huomiota
 kiinteistöjen energiatehokkuuteen, sijaintiin, 

ympäristösertifikaatteihin ja vuokralaisten 
vastuulliseen toimintaan. 
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SIJOITAMME 
VASTUULLISESTI

VÄHENNÄMME 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA

KIINTEISTÖISSÄMME 
TOIMITAAN VASTUULLISESTI

TUOTAMME LISÄARVOA 
KESTÄVÄSTI

43
kiinteistöä

2
kohteessa uusiutuvan energian tuotantoa

-3,7 %
ominaissähkönkulutus 

verrattuna vuoteen 2020

9,34 %
vuosituotto viimeisten 3 vuoden ajalta (I-sarja)

160 
vuokrasopimusta

99 %
kiinteistöjen käyttöaste

16,6 %
kaukolämmön kulutus 

verrattuna vuoteen 2020

420 M€
rahaston kiinteistövarallisuus

184 000 m2

yhteenlaskettu pinta-ala
19,8 kg CO2e/m2

ominaishiilijalanjälki 2021
(16,9 kg CO2e/m2 vuonna 2020)

-31,3 %
ominaisvedenkulutus 

verrattuna vuoteen 2020

318 htv
rakennuttamisen työllistävyys

1,7 %
ominaisenergiankulutus
verrattuna vuoteen 2020

UB POHJOISMAISET LIIKEKIINTEISTÖT – VASTUULLISET KIINTEISTÖSIJOITUKSET LUKUINA
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JATKUVIA PARANNUKSIA KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUTEEN
 
Rakennetulla ympäristöllä on merkittävä vai-
kutus ilmastonmuutoksen hillinnässä. UB 
Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahaston koh-
teissa on tehty energiatehokkuuskartoituksia 
ja -parannuksia, ja näiden tekeminen tullaan 
laajentamaan kaikkia enemmistöomisteisia 
kohteita koskevaksi. Oulun Ideaparkiin rahasto toteuttaa energia-
kartoituksen ISO50002 (2014) standardin vaatimusten mukaan alku-
vuodesta 2022.

Kiinteistöalalla on tällä hetkellä tyypillisesti käytössä vuokrasopimus-
malli, jossa vuokralainen vastaa kuluttamansa energian kustannuk-
sista. Tällöin energiatehokkuuden parantaminen hyödyttää lyhyellä 
aikavälillä erityisesti vuokralaista. UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt 
ottaa vuokrasopimuksen neuvotteluvaiheessa kiinteistön energiate-
hokkuustavoitteet mukaan ja niitä käydään läpi yhteistyössä vuokra-
laisen kanssa. Rahasto on liittynyt vuonna 2019 kiinteistöalan ener-
giatehokkuussopimukseen (TETS), jonka mukaisesti vuoteen 2025 
mennessä kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan 7,5 pro-
senttia vuoden 2015 kulutuksen tasoon verrattuna. Sopimus koskee 
rahaston Suomessa sijaitsevia bruttovuokrakohteita.  

Kiinteistöjen lämmitykseen käytettiin pääasiassa kaukolämpöä. Maa-
kaasulla lämmitettiin neljä kiinteistöä, omaa uusiutuvaa maalämpöä 
tuotettiin kahdessa kiinteistössä ja kolme kiinteistöä lämmitettiin säh-
köllä. 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua säh-
köä ostettiin vuonna 2021 seitsemässä kohteessa. Kokonaisuudes-
saan rahaston kiinteistöissä käytetystä energiasta 68,63 prosenttia 
tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä. Uusiutuvien energianlähtei- 

den osuus energiantuotannossa tulee kasva-
maan tulevaisuudessa, kun fossiilisia polttoai-
neita korvataan enenevässä määrin uusiutu-
valla energialla ja hukkalämmöillä. UB Pohjois-
maiset Liikekiinteistöt -rahaston tavoitteena on 
kasvattaa uusiutuvan energian käyttöä lisää-

mällä oman uusiutuvan energian tuotantoa ja hankkimalla 100-pro-
senttisesti uusiutuvaa energiaa.

Case Rester: Rester on tekstiilien kiertotalouden edelläkävijä

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahasto hankki toukokuussa 2021 
Paimiossa sijaitsevan kiinteistön, jossa toimii tekstiilikierrätyksen 
keskus Rester Ltd. Rester on tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoava 
suomalainen yritys, joka mahdollistaa yritystekstiilien kierrätyksen 
uudeksi tekstiilikuiduksi ja laadukkaaksi raaka-aineeksi. Rester on 
ensimmäinen Suomessa toimiva tekstiilien kierrätyslaitos, joka pystyy 
käsittelemään noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä. Res-
terin tavoitteena on olla mukana ratkaisemassa tekstiiliteollisuuden 
jäteongelmaa. 
Sijoitus tukee 
erinomaisesti 
rahaston vas-
tuullisen sijoit-
tamisen tavoit-
teita.

Energian ominaiskulutus kasvoi hieman vuonna 2021:

Energian ominaiskulutus kWh/brm2/vuosi
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Rahaston kiinteistöissä käytetystä 
energiasta yli 68 prosenttia tuotettiin 

uusiutuvilla energianlähteillä.
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ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SUOMI KIINTEISTÖT

UB Suomi Kiinteistöt -rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti kiinteis-
tökohteisiin Suomessa. Rahaston sijoituskohteet ovat pääasiassa 
kiinteistöjä, jotka soveltuvat muun muassa seuraaviin käyttötarkoi-
tuksiin: asunnot, yhteiskuntakiinteistöt (esim. koulut, päiväkodit, 
vanhustenhuolto, terveysasemat), tontit, varastot, liiketilat, toimistot, 
logistiikka, teollisuus ja muu soveltuva toiminta.

United Bankersin kiinteistörahastoille on laadittu vastuullisuusstrate-
gia, joka perustuu United Bankersin arvoihin, liiketapaperiaatteisiin, 
sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin. 
Näiden kautta on tunnistettu neljä tärkeää vastuullisuusteemaa: 
vastuullinen kiinteistösijoittaminen, ympäristövaikutusten minimointi, 
vastuullisuus kiinteistöissä sekä tyytyväiset sijoittajat. 

VASTUULLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN

Vastuullinen sijoittaminen on jatkuva kehitysprosessi. Kiinteistösijoit-
tamisen vastuullisuuden varmistaminen edellyttää United Banker-
sin yleisten vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi rahaston 
omien vastuullisuuskriteerien täyttymistä. 
Näitä ovat esimerkiksi kohteen energiate-
hokkuus, sijainti, ympäristösertifikaatit ja 
arvio vuokralaisen vastuullisuudesta. 

Kohteen energiatehokkuuspotentiaali voi 
olla nykyistä energiatehokkuustasoa tär-
keämpi kriteeri kohteen valinnassa. Energiatehokkuuden paranta-
minen kiinteistössä parantaa kohteen tuottoa ja nostaa sen arvoa 
vähentäen samalla negatiivisia ilmastovaikutuksia. Kiinteistöteknii-

kan sekä energiatehokkuuden ja -potentiaalin läpikäynti on oleelli-
nen toimenpide sijoitusprosessissa. Hyvä sijainti määrittyy eri tavoin 

kiinteistön pääkäyttötarkoituksen mukaan. 
Kohteiden hyvä saavutettavuus julkisilla 
yhteyksillä ja sijainti kaupungin sisällä vai-
kuttavat vuokrattavuuteen ja samalla mah-
dollistavat vuokralaisille kestävän liikkumis-
tavan. Teollisissa kohteissa sijainti hyvien 
kulkuyhteyksien varrella on oleellisempaa 

kuin julkiset yhteydet. Kaikkiin kiinteistösijoituksiin tehdään huolel-
liset prosessin mukaiset Due Diligence -tarkastelut. Prosessissa on 
mukana myös ympäristötarkastelu.

BREEAM In-Use on kansainvälinen kiinteistöjen ympäristöluokitus-
järjestelmä. Ympäristöluokituksen tuloksena saatu sertifikaatti on 
kolmannen osapuolen varmentama ja se kertoo kiinteistön ympä-
ristötehokkuudesta. Vuonna 2021 rahasto kartoitti potentiaalisia 
kohteita ja tavoitteena on kasvattaa sertifioitujen kiinteistöjen mää-
rää vuonna 2022. 

Rahasto aloitti yhteistyön uuden kiinteistömanagerin kanssa, ja vas-
tuullisuus on sisällytetty mukaan ylläpidon johtamiseen. Yhteistyön 
avulla pystytään vastaamaan sijoittajien ja käyttäjien kasvaviin odo-
tuksiin liittyen sosiaaliseen-, taloudelliseen- ja ympäristövastuuseen. 

Energiatehokkuuden parantaminen 
kiinteistössä parantaa kohteen tuottoa 
ja nostaa sen arvoa vähentäen samalla 

negatiivisia ilmastovaikutuksia.
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SIJOITAMME 
VASTUULLISESTI

VÄHENNÄMME 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA

KIINTEISTÖISSÄMME 
TOIMITAAN VASTUULLISESTI

TUOTAMME LISÄARVOA 
KESTÄVÄSTI

43
kiinteistöä, joista 4 rakenteilla

6
kohteessa uusiutuvan energian tuotantoa

-13 %
ominaissähkönkulutus 

verrattuna vuoteen 2020

6,56 %
vuosituotto toiminnan alusta (I-sarja)

205 
vuokrasopimusta

95 %
kiinteistöjen käyttöaste

-14,1 %
kaukolämmön kulutus 

verrattuna vuoteen 2020

165,4 M€
rahaston kiinteistövarallisuus

100 446,5 m2

yhteenlaskettu pinta-ala
41,11 kgCO2e/brm2

ominaishiilijalanjälki 2021
(42,46 kgCO2e/brm2 vuonna 2020)

-26,3 %
ominaisvedenkulutus 

verrattuna vuoteen 2020

318 htv
rakennuttamisen työllistävyys

-9 %
ominaisenergiankulutus
verrattuna vuoteen 2020

UB SUOMI KIINTEISTÖT – VASTUULLISET KIINTEISTÖSIJOITUKSET LUKUINA



23UNITED BANKERS

Uusiutuvan energian osuus kasvoi vuonna 2021:
Kiinteistöissä kulutetun energian lähteet

Energian ominaiskulutus pienentyi vuonna 2021:
Energian ominaiskulutus kWh/brm2/vuosi
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JATKUVIA PARANNUKSIA KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUTEEN
 
Rakennettu ympäristö aiheuttaa 30 prosent-
tia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Elinkaa-
rensa aikana kiinteistöt myös kuluttavat 
merkittävän määrän energiaa. Rakennuk-
sissa kuluu 40 prosenttia Suomessa käy-
tettävästä energiasta. Muut merkittävät 
ympäristövaikutukset kiinteistöissä synty-
vät jätteiden kuljetuksesta ja loppukäsittelystä. Ympäristönäkökul-
mista rahastolle tärkeimpiä ovat hiilijalanjäljen pienentäminen koko 
rakennuksen elinkaaren ajalta sekä hiilikädenjäljen, eli positiivisten 
ympäristövaikutusten lisääminen. 

Tuntitason energiaseurannassa ovat jatkossa sijoituskohteet, jotka 
kuuluvat oman ostotoiminnan piiriin. Keskustelut energianseurannan 
aloittamisesta aloitetaan kohteissa, joissa vuokralainen vastaa ener-
gianhankinnasta sekä jätehuollosta. Tuntitason tiedon avulla käytet-
tävissä oleva energiansäästöpotentiaali voidaan havaita paremmin 
ja suorituskykyä voidaan seurata reaaliajassa. Seurannan valmis-
tuttua vuokralaisille voidaan viestiä energian ja veden kulutuksesta 
sekä hiilijalanjäljestä. Vastuullisuuskatsauksessa mukana olevissa 
kiinteistöissä on lämmitysmuotona kaukolämpö. Kokonaisuudes-
saan kiinteistöissä käytetystä energiasta 33,6 prosenttia tuotettiin 
uusiutuvilla energianlähteillä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus 
energiantuotannossa tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun fossii-
lisia polttoaineita korvataan enenevässä määrin uusiutuvalla ener-
gialla ja hukkalämmöillä. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian 
käyttöä lisäämällä oman uusiutuvan energian tuotantoa ja hankki-
malla 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. 

Vuonna 2021 yhteensä kahdeksaan UB 
Suomi Kiinteistöt -rahaston kohteeseen 
tehtiin energiakatselmukset. Seuraavaksi 
tullaan käymään läpi energiatehokkuuden 
kehitysehdotukset sekä investointi- ja sääs-
tölaskelmat, sekä toteutetaan energiansääs-
tötoimenpiteitä vuoden 2022 aikana. Lisäksi 

keväällä 2022 tehdään sähkönhankinnan kilpailutus ja hankitaan 
sähkölle uusiutuvan energian alkuperätakuut.

Case: Hotelli Lietsu Joensuun kaupungin Ilmastokumppani

Hotelli Lietsu toimii rahaston omistamassa kohteessa Joensuussa. 
Hotellilla on käytössään ympäristöjärjestelmä Ekokompassi, joka 
auditointiin vuonna 2021. Ekokompassi on Suomen Luonnonsuo-
jeluliiton omistama, kansainväliseen ISO 14001 -standardiin perus-
tuva ympäristöjärjestelmä. Lisäksi hotellilla on Sustainable Travel 
Finland -sertifikaatti. Lietsu kuuluu Joensuun kaupungin ilmasto-
kumppanuusverkostoon, missä luodaan uusia ilmastoystävällisiä 
toimintatapoja yritysten ja kaupungin välille. Hotelli Lietsu on sitou-
tunut elinkeinoelämän ener-
giatehokkuussopimukseen. 
Raportointia varten rahasto 
toimittaa tietoa kiinteistön 
energiankulutuksesta sekä 
jätteistä. Sijoitus tukee erin-
omaisesti rahaston vastuulli-
sen sijoittamisen tavoitteita.

Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian 
käyttöä lisäämällä oman uusiutuvan 
energian tuotantoa ja hankkimalla 

100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. 
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United Bankersin kiinteistöosakerahastot
United Bankersilla on neljä kiinteistöosakkeisiin sijoittavaa rahastoa: UB Aasia REIT, 
UB Eurooppa REIT, UB Pohjois-Amerikka REIT sekä näiden yhdistelmä UB Global REIT. 

United Bankersin rahastoissa erityisen tärkeää on hallinnol-
lisen vastuun toteutuminen. Sijoituskohteiksi pyritään ensi-
sijaisesti valitsemaan yhtiöitä, jotka ovat itsenäisesti hallin-
noituja. REIT-rahastot sijoittavat varansa hajautetusti kiin-
teistöihin omistamalla ja hallinnoimalla niitä. Tämänkaltainen 
rakenne ehkäisee intressiristiriitoja. United Bankers suosii 
myös yhtiöitä, joiden toiminnalla on pitkä historia ja joissa 
on toiminut sama johto pidemmän aikaa. 

Rakennusten energiatehokkuus ja 
ympäristösertifioinnit ovat niin ikään 
merkittäviä vastuullisuuteen liittyviä 
teemoja kiinteistösijoittamisessa. 
Kiinteistösijoitusyhtiöt ympäri maa-
ilman käyttävät sertifiointeja paran-
taakseen rakennustensa tehokkuutta ja varmistaakseen kiin-
teistön kestävän kehityksen mukaisen hallinnan. Sertifioinnin 
on havaittu myös pienentävän kiinteistön käyttökustannuksia 
ja maapallon rajallisten resurssien käyttöä. Useissa maissa 

on myös otettu käyttöön säädöksiä tai kannustimia, jotka 
ohjaavat kiinteistöjä sertifioinnin piiriin ja energiatehokkuu-
sinvestointeihin. Esimerkiksi Iso-Britanniassa regulaatio on 
kiristymässä voimakkaasti, sillä vuoteen 2030 mennessä 
kaikkien liikekiinteistöjen on tarkoitus olla EPC-standardin 
mukaisessa energialuokituksessa vähintään B-kategori-
assa. Nämä muutokset ovat hiljalleen päätymässä myös 
valuaattoreiden arvostusmalleihin. 

United Bankersin REIT-rahastoissa 
on kuluvana vuonna tehty laaja vas-
tuullisuuskartoitus kaikista rahas-
tojen omistuksista. Merkittävän ris-
kin yhtiöitä ei salkuissa ollut ja kes-
kimääräisen riskin yhtiöitäkin vain 

muutama. Yhtiöiden painoarvoa vähennetään salkussa, 
mikäli riskit nousevat yli keskitason, eikä kyseinen yhtiö 
pysty kommunikoimaan uskottavaa suunnitelmaa tilanteen 
muuttamiseksi. 

Useissa maissa on otettu käyttöön 
säädöksiä tai kannustimia, jotka ohjaavat 

kiinteistöjä sertifioinnin piiriin ja 
energiatehokkuusinvestointeihin. 
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UB AASIA REIT PLUS – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Aasia REIT Plus -rahaston vertailuindeksi vastuullisuusraportoin-
tia varten on Aasian kiinteistöosakeindeksi (Asian REIT Market Ben-
chmark). Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Laskennassa 
käytetty indeksi on valittu siten, että se kuvaisi mahdollisimman hyvin 
rahaston kohdemarkkinaa. Vertailun perusteella rahaston vaikuttavuus-
arvosana on tyydyttävä. Omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteisiin on 14 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksillä. 
Analyysin kattavuus rahaston ja vertailuindeksin osalta on yli 98 pro-
senttia. 

Rahaston omistamissa yhtiöissä noudatetaan hyvää hallintotapaa ver-
tailuindeksiä paremmin. Tuotteissa ja palveluissa korostuu ympäristölle  

hyödyllisten palvelujen osuus. Muilta osin tuotteiden ja palveluiden vai- 
kuttavuus on vertailuindeksin tasolla. Rahaston yhtiöt kuluttavat luon-
nonvaroja vertailuindeksiään enemmän eikä yhtiöiden yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus yllä aivan vertailuindeksin tasolle.

UB Aasia REIT Plus -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 
175 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 66 CO2-
ekv/1 milj. USD liikevaihto.

Vuoden 2021 aikana salkkuyhtiöiden normirikkomusseurannassa ei 
ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB EUROOPPA REIT – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI 

UB Eurooppa REIT -rahaston vertailuindeksi vastuullisuusraportointia 
varten on Euroopan kiinteistöosakeindeksi (European REIT Market Ben-
chmark). Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, että se kuvaisi 
mahdollisimman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Vertailun perusteella 
rahaston vaikuttavuusarvosana on keskimääräinen. Omistusten vaikut-
tavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 7 prosenttia pienempi 
kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston ja vertailuindeksin 
osalta on 100 prosenttia. 

Kokonaisuutena rahaston yhtiöt käyttävät luonnonvaroja vertailuindek-
sin yhtiöitä vähemmän, joskin hiilijalanjälki on hieman indeksiä suu- 

rempi. Yhtiöiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden vaikuttavuus oli  
vertailuindeksiä vastaavalla tasolla. Hyvän hallintotavan osalta rahas-
ton yhtiöt jäivät vertailuindeksille tasa-arvon sekä hallinnon riippumat-
tomuuden osalta. 

Rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 39,5 CO2-ekv/1 milj. 
USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 38 CO2-ekv/1 milj. USD lii-
kevaihto.

Vuoden 2021 aikana salkkuyhtiöiden normirikkomusseurannassa ei 
ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB POHJOIS-AMERIKKA REIT – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

Rahaston vertailuindeksi vastuullisuusraportointia varten on Yhdysval-
tojen kiinteistöosakeindeksi (North American REIT Market Benchmark). 
Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, että se kuvaisi mahdolli-
simman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Vertailun perusteella rahas-
ton vaikuttavuusarvosana on hyvä, ja omistusten vaikuttavuus YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin on 26 prosenttia suurempi kuin ver-
tailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston ja vertailuindeksin osalta 
on yli 99 prosenttia. 

Rahaston omistamat yhtiöt erottuvat positiivisesti vaikuttavuudessaan 
vertailuindeksistä erityisesti niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden  

osalta. Yhtiöissä luodaan työpaikkoja, ja ne toimivat köyhemmillä  
alueilla kuin vertailuindeksin yhtiöt. Rahaston yhtiöissä noudatetaan 
myös hyvää hallintotapaa vertailuindeksin yhtiöitä paremmin. Rahasto 
jää hieman indeksille verojen maksussa ja hiilijalanjäljessä.

UB Pohjois-Amerikka REIT -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden 
lopussa oli 104,5 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä 
se oli 89,5 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto.

Vuoden 2021 aikana salkkuyhtiöiden normirikkomusseurannassa ei 
ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB GLOBAL REIT – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Global REIT -rahaston vertailuindeksi vastuullisuusraportointia 
varten on kansainvälinen kiinteistöosakeindeksi (Global REIT Mar-
ket Benchmark). Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, että 
se kuvaisi mahdollisimman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Vertai-
lun perusteella rahaston vaikuttavuusarvosana on hyvä, ja omistusten 
vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 18 prosenttia 
suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston ja ver-
tailuindeksin osalta on yli 99 prosenttia. Rahaston omistamilla yhti-
öillä on vertailuindeksiin nähden vahva yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 
Lisäksi rahasto on selkeästi parempi sosiaalisesti hyödyllisissä tuot- 

teissa ja palveluissa sekä johdon ja työntekijöiden palkitsemissuh- 
teessa. Rahasto jää hieman indeksille verojen maksussa ja hiilijalan-
jäljessä. 

UB Global REIT -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 86,9 
CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 84,4 CO2-
ekv/1 milj. USD liikevaihto.

Vuoden 2021 aikana salkkuyhtiöiden normirikkomusseurannassa ei 
ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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United Bankersin 
infrastruktuuriosakerahastot
United Bankersilla on kaksi infrastruktuuriosakkeisiin sijoittavaa rahastoa: 
teollistuneiden maiden infrayhtiöihin varansa sijoittava UB Infra ja kehittyvien 
markkinoiden infrayhtiöihin varansa sijoittava UB EM Infra.

Infrastruktuuri on kestävän yhteiskuntakehityksen ytimessä. 
Esimerkiksi ilman sähköä tai puhdasta vettä yhteiskuntien on 
mahdotonta toimia tai kehittyä. Vastuullisuusnäkökulmasta 
infrastruktuuriin lukeutuvien teollisuudenalojen tilanteet poik-
keavat suuresti toisistaan. Esimerkiksi vesihuolto on aina 
paikallista toimintaa, ja sen haasteet eroavat merkittävästi 
fossiilisia polttoaineita käyttävästä energiantuotannosta. 

Muutostahti yhtiöiden vastuullisuus-
kysymyksissä on kiihtynyt viime vuo-
sina. Vastuullisuudesta on tullut kiin-
teä osa yhä useampien yhtiöiden 
strategista suunnittelua. Yhtiöt kiin-
nittävät entistä laajemmin huomiota 
toimintansa vaikutuksiin ympäröivään 
yhteiskuntaan oli kyse sitten siitä, miten eri sidosryhmät ote-
taan huomioon, miten yhtiön hallintotavat vastaavat kehit-
tyviä normeja tai minkälaisia ympäristövaikutuksia yhtiön 
toiminta aiheuttaa. Keskeisimmiksi haasteiksi ovat viime 
vuosina nousseet ilmastonmuutoksen torjunta ja erityisesti 
hiilidioksidipäästöt.  

UB Infran ja UB EM Infran sijoitustoiminnassa vastuullisuus-
haasteisiin on pyritty vastaamaan jo useiden vuosien ajan. 
Periaatteena rahastojen hoidossa on ollut seurata aktiivi-
sesti yhtiöiden vastuullisuustoimintaa ja tunnistaa, minkä-
laisia muutoksia yhtiöissä on tapahtumassa. United Ban-
kers on muun muassa irrottautunut yhtiöistä, joiden toiminta 
on perustunut ainoastaan kivihiilipohjaiseen sähköntuotan-

toon. Sähköyhtiöt ovat myös itse alka-
neet muokata omia liiketoimintojaan 
esimerkiksi ajamalla alas kivihiilivoi-
maloitaan ja lisäämällä uusiutuvaan 
energiaan pohjautuvia ratkaisuja. 
Nämä kehityskulut ovat lähivuosina 
edelleen kiihtymässä erityisesti teol-
listuneissa maissa, mutta enene-

vässä määrin myös kehittyvillä markkinoilla. Valtiot ovat 
myös rakentamassa kannustinjärjestelmiä, joiden tavoit-
teena on vähentää päästöjä lähivuosina olennaisesti. 

Periaatteena rahastojen hoidossa 
on ollut seurata aktiivisesti yhtiöiden 
vastuullisuustoimintaa ja tunnistaa, 

minkälaisia muutoksia yhtiöissä 
on tapahtumassa.



30 UNITED BANKERS

UB INFRA – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Infra -rahaston vertailuindeksinä tässä vertailussa on käytetty kan-
sainvälistä infrastruktuuri-indeksiä (iShares Global Infrastructure). Las-
kennassa käytetty indeksi on valittu siten, että se kuvaisi mahdollisim-
man hyvin rahaston kohdemarkkinaa. 

Rahaston vaikuttavuusarvosana on hieman vertailuindeksiä korkeampi, 
ja omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 33 
prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä, mikä tarkoittaa myös selvää 
nousua edelliseen vuoteen. Analyysin kattavuus niin UB Infra -rahaston 
kuin vertailuindeksin osalta on yli 99 prosenttia. 

Erityisen hyvin rahaston sijoituskohteena olevien yhtiöiden tuotteet ja 
palvelut ovat onnistuneet lisäämään ympäristölle positiivisia vaikutuk-
sia: ne ovat pääosin kestävän kehityksen mukaisia. Rahaston yhtiöi- 

den toiminta on yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan vertailuindeksin  
tasolla. Luonnonvaroja käytetään yhtiöissä vertailuindeksiä vähemmän 
ja hiilidioksidipäästöjä syntyy merkittävästi vähemmän. Rahaston yhtiöt 
noudattavat hyvää hallintotapaa, mutta yhtiöiden hallituksissa on ver-
tailuindeksiä vähemmän yhtiöistä riippumattomia jäseniä.

Rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 434 CO2-ekv/1 milj. 
USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 932 CO2-ekv/1 milj. USD 
liikevaihto.

Rahastossa luovuttiin vuoden aikana merkittävästä määrästä yrityksiä, 
joiden hiili-intensiteetti on korkea. Tämän ansiosta rahaston hiili-inten-
siteetti puoliutui vuoden aikana.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB EM INFRA – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB EM Infra -rahaston vertailuindeksinä tässä vertailussa on käytetty 
kehittyvien markkinoiden infrastruktuuri-indeksiä (iShares Emerging 
Markets Infrastructure). Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, 
että se kuvaisi mahdollisimman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. 

Rahaston vaikuttavuusarvosana on keskimääräinen suhteessa ver-
tailuindeksiin, ja omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin on 16 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyy-
sin kattavuus niin UB EM Infra -rahaston kuin vertailuindeksin osalta 
on noin 99 prosenttia. 

Rahaston omistamien yhtiöiden tuotteet ja palvelut ovat kestävää kehi-
tystä tukevia. Erityisesti yhtiöissä tulee huomioiduksi ympäristön vahin-
goittamisen välttäminen. Yrityksissä noudatetaan hyvää hallintotapaa 

vertailuindeksiä paremmin, mutta hallitusten jäsenten riippumattomuus  
on vertailuindeksiä hieman alempi. Yritysten yhteiskunnallinen vaikut-
tavuus jää edelleen vertailuindeksiä heikommaksi, vaikka parannusta 
on vuoden aikana tapahtunut erityisesti vesivarantojen suhteen. Luon-
nonvaroja käytetään vertailuindeksiä vähemmän. Tässä on tapahtunut 
selvää edistystä. 

Rahaston hiili-intensiteettiluvussa tapahtui vuoden aikana merkittävä 
paraneminen, mutta se oli vielä vuoden lopussa 728 CO2-ekv/1 milj 
USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 442 CO2-ekv/1 milj. USD 
liikevaihto.

Normirikkomusseurannan perusteella rahastossa on luovuttu yhdestä 
omistuksesta yrityksessä havaittujen kyseenalaisten ympäristöarvojen 
ja heikon liiketoimintaetiikan seurauksena.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.



32 UNITED BANKERS

United Bankersin osakerahastot
United Bankersilla on viisi osakerahastoa: UB HR Suomi, UB Eurooppa AI, UB Amerikka, UB Maailma ja UB Thales Argo.
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VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB HR Suomi -rahaston vertailuindeksinä on tässä vertai-
lussa käytetty OMX Helsinki Cap -indeksiä. Laskennassa 
käytetty indeksi on valittu siten, että se kuvaisi mahdolli-
simman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Rahaston vaikut-
tavuusjalanjälki on erittäin hyvä ja rahaston omistusten vai-
kuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 20 pro-
senttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus 
niin vertailuindeksissä kuin rahastossa on 100 prosenttia. 

Rahaston omistamien yhtiöiden tuotteet ja palvelut olivat 
sekä ympäristölle että yhteiskunnalle hyödyllisiä. Lisäksi 
rahaston yhtiöt välttivät aiheuttamasta tuotteillaan ja palve-
luillaan haittaa ympäristölle tai sosiaalisesti. Rahaston yhtiöt 
myös tukivat ympäröivää yhteiskuntaa luomalla työpaikkoja, 
toimimalla kehittyvillä markkinoilla sekä huolehtimalla vero-
jalanjäljestään. Yhtiöt käyttivät toiminnassaan vertailuindek-
siään enemmän energiaa ja luonnonvaroja johtuen muun 
muassa vertailuindeksiä suuremmasta painosta teollisuus-
toimialalla. Helsingin pörssissä on muutenkin listattuna huo-
mattava määrä resurssi-intensiivisiä yhtiöitä.

Yhtiöiden hallinnon osalta voidaan todeta, että yhtiöiden 
hallituksissa on vertailuindeksiä vähemmän yhtiöistä riippu-
mattomia jäseniä ja johdolle maksettiin pienempää palkkaa 
keskimääräiseen työntekijäpalkkaan suhteutettuna. 

UB HR Suomi -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa 
oli 255 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuindek-
sillä se oli 281 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.

Vuoden 2021 aikana salkkuyhtiöidemme normirikkomusseu-
rannassa ei ilmennyt yhtään merkittävää normirikkomusta.

Morningstar-rahastovertailupalvelussa UB HR Suomi saa-
vutti viisi maapalloa (paras arvosana).

UNITED BANKERS

UB HR SUOMI 

Suomalaiset yritykset ovat kestävän kehityksen kärkeä maailmassa. Varsinkin 
suuret listatut suomalaisyhtiöt ovat kehittäneet vastuullisuutensa erinomaiselle 
tasolle. Jos tarkastellaan erilaisia globaaleja vastuullisuusindeksejä, ovat suo-
malaiset yhtiöt omilla toimialoillaan erittäin hyvin edustettuina. Voikin sanoa, että 
vastuullisuusnäkökulma tulee sijoituksissa hyvin huomioiduksi suomalaisiin pörs-
siyrityksiin sijoitettaessa.

Vastuullisuusnäkökulma on otettu huomioon UB HR Suomi -rahastossa jo sen 
perustamisesta eli vuodesta 2004 lähtien. UB HR Suomi -rahasto on sijoittanut 
merkittävään määrään yhtiöitä, joilla on konsernissa henkilöstörahasto. Rahasto 
tekee yhteistyötä Suomen henkilöstörahastot ry:n kanssa. Henkilöstörahaston 
on katsottu heijastavan yhtiön sitoutuneisuutta hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja 
edelleen sosiaaliseen vastuullisuuteen. 

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.

Suomalaiset yritykset 
ovat kestävän kehityksen 

kärkeä maailmassa.
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UB Eurooppa AI -rahaston salkunhoitajat Tuomas Kallunki ja Henry Nurminen

SIJOITUSRAHASTO UB EUROOPPA AI

UB Eurooppa AI -rahasto aloitti toimintansa syyskuussa 2021. 
Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen 
tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. UB Eurooppa AI on luokiteltu 
kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla 
annetun asetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, 
SFDR) artiklan 8 mukaiseksi kestävyystekijöitä edistäväksi tuot-
teeksi (niin sanottu vaalean vihreä tuote). 

Rahaston sijoitusprosessi rakentuu systemaattisen ja kvantitatiivi-
sen tekoälyä hyödyntävän osakevalintaan keskittyvän algoritmin 
ympärille. Vastuullisen sijoittamisen näkökulma tulee huomioiduksi 
sijoitusprosessissa kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vai-
heessa määritellään ESG-näkökulmasta sijoituskelpoisten yritys-
ten joukko, joka siirretään tekoälyalgoritmin käsiteltäväksi. Tässä 
vaiheessa käydään läpi laajempi yritysjoukko (STOXX Europe 600 

ESG -indeksiin kuuluvat yritykset), josta hyväksytään vain United 
Bankersin määrittämien vastuullisuuskriteerien mukaisesti toimivat 
yritykset. Toinen vaihe on luonteeltaan jatkuvampaa, ja tässä sijoi-
tusprosessin vaiheessa seurataan ja valvotaan, että sijoitussalkussa 
olevissa yrityksissä tapahtuvat muutokset eivät riko United Banker-
sin rahastolle määrittämiä vastuullisuuskriteereitä.

UB Eurooppa AI -rahaston vastuullisuutta koskevat kriteerit koostu-
vat kolmesta eri näkökulmasta. Ensin sijoitusjoukosta poissuljetaan 
ne yritykset, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu kes-
tävyysnäkökulmasta kyseenalaisilta toimialoilta (aseet, uhkapelit, 
aikuisviihde ja hiilellä tuotettu energia). Toisessa arviointivaiheessa 
otetaan huomioon yritykseen liittyvät riskit, jotka liittyvät ympäris-
töön (E), yhteiskuntavastuuseen (S) ja hyvään hallintotapaan (G). 
Poissuljetuksi tulevat yritykset, joiden toimintaan liittyy merkittäviä 
riskejä yleisessä ESG-arvioinnissa sekä yritykset, joiden hyvään 
hallintotapaan liittyvät riskit ovat kohonneella tasolla. Kolmannessa 

vaiheessa yritysjoukosta karsitaan ne yritykset, 
joilla on avoinna merkittäviä ristiriitatilanteita. 

Rahaston vastuullisuuteen liittyvässä sijoituspro-
sessissa hyödynnetään Sustainalytics-tutkimus-
yhtiön tuottamaa analyysia rahaston sijoituskoh-
teista. Sustainalyticsin analyysimetodologiaan 

perustuen rahaston vastuullisuuteen liittyvät riskit ovat viisiportai-
sen kehikon toiseksi alhaisimmalla tasolla, hieman vertailuindeksin 
alapuolella. Hyvään hallintotapaan (Corporate Governance) liittyvät 
riskit ovat myös toiseksi alhaisimmassa luokassa. Tällä mittarilla 
vertailuindeksi on tosin marginaalisesti parempi. Rahaston sijoi-
tusten osalta seurantajaksolla ei syntynyt uusia merkittäviä ristirii-
tatilanteita.

UB Eurooppa AI -rahasto huomioi 
kestävyysriskit sijoitustoiminnassaan ja 

on luokiteltu SFDR:n artiklan 8 mukaiseksi 
kestävyystekijöitä edistäväksi tuotteeksi.
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UB EUROOPPA AI  – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Eurooppa AI -rahaston vertailuindeksi on STOXX Europe 600 ESG. 
Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, että se kuvaisi mahdolli-
simman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Analyysin kattavuus on sekä 
rahaston että vertailuindeksin osalta 100 prosenttia.

Rahaston vaikuttavuusarvosana on kohtuullisen hyvä. Selkein negatii-
vinen poikkeama vertailuindeksiin nähden on ”Liiketoiminta köyhissä 
maissa” -kategoriassa, mikä on seurausta rahaston maantieteellisestä 
allokaatiosta. Sektoriallokaation vaikutus (71 %) on kuitenkin merkittä-
vämpi vaikuttavuusarvosanan muodostumisessa. Rahaston suurim-
mat positiiviset poikkeamat ovat luokissa ”Vesivarantojen saatavuus” 
ja ”Johdon palkkaus”.

 
UB Eurooppa AI -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 85 
CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuindeksillä se oli 124 CO2-
ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.

Rahaston aloitushetken (syyskuu 2021) ja vuoden 2021 lopun välisenä 
aikana salkkuyhtiöiden normirikkomusseurannassa ei ilmennyt yhtään 
merkittävää normirikkomusta.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

Koska UB Amerikka -rahastolla ei ole virallista vertailuin-
deksiä, raportoinnissa on käytetty raportin laatineen tahon 
(Impact Cubed) omaa All Cap US Market Benchmark 
-indeksiä. Analyysin kattavuus on sekä rahaston että ver-
tailuindeksin osalta on yli 99 prosenttia.

Rahaston vaikuttavuusarvosana on melko hyvä. Rahaston 
suurimmat positiiviset poikkeamat ovat luokissa ”Johdon riip- 
pumattomuus” ja ”Tasa-arvo”, mitä selittää osittain rahaston 
suuriin yhtiöihin painottuva strategia. Toisaalta strategia vai-
kuttaa myös suurimman negatiivisen poikkeaman eli ”Joh-
don palkkaus” -luokan taustalla. 

UNITED BANKERS

SIJOITUSRAHASTO UB AMERIKKA

UB Amerikka on Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille osakeindeksien kautta sijoit-
tava rahasto. Rahasto sijoittaa indekseihin sekä futuurimarkkinoiden että indek-
sirahastojen kautta. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, mutta sijoitusstrategian 
mukaan osakeriskistä vähintään 50 prosenttia sijoitetaan S&P 500 -indeksiin tai 
sen ESG-versioihin. Loput osakeriskistä voidaan sijoittaa muihin merkittäviin poh-
joisamerikkalaisiin osakeindekseihin. Sijoitusstrategiasta johtuen UB Amerikka 
-rahaston osakesijoitukset painottuvat suuriin yhtiöihin.

Koska rahasto ei valitse yksittäisiä yhtiöitä salkkuunsa, sen mahdollisuus vaikut-
taa aktiivisesti salkkunsa vastuullisuuden edistämiseen rajoittuu tarjolla oleviin 
indeksituotteisiin. Monista Pohjois-Amerikan pääosakeindekseistä on olemassa 
ESG-versiot, joihin sijoittamalla rahasto voi edistää vastuullisuutta suhteessa 
tavanomaisiin osakeindekseihin. Vuonna 2021 rahaston sijoituksista pääosa on 
ollut sijoitettuna kyseisten indeksien ESG-versioihin.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.

Vuonna 2021 rahaston sijoituksista pääosa 
on ollut sijoitettuna Pohjois-Amerikan 

pääosakeindeksien ESG-versioihin.

Luokassa ”hiilijalanjälki” rahaston salkku poikkeaa eduk-
seen. Tämä näkyy myös UB Amerikka -rahaston hiili-inten-
siteettiluvussa, joka vuoden lopussa oli 94 CO2-ekv/1 milj. 
USD liikevaihtoa, kun se vertailuindeksillä oli 114 CO2-ekv/1 
milj. USD liikevaihtoa.
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Rahaston vaikuttavuusarvosana on hyvä, ja rahaston omis-
tusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 
10 prosenttia korkeampi kuin vertailuindeksissä. Rahaston 
yhtiöissä tuotetaan vertailuindeksiä enemmän ympäristölle 
sekä yhteiskunnalle hyödyllisiä tuotteita ja palveluita sekä 
vältetään paremmin näiden kannalta haitallisia tuotteita ja 
palveluita. Myös yhtiöiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
on vertailuindeksiä suurempi. Hyvää hallintotapaa noudate-
taan vertailuindeksiä vastaavalla tavalla. Yhtiöissä käytetään  
luonnonvaroja vertailuindeksiä enemmän johtuen vertailuin-
deksiä huomattavasti suuremmasta infrastruktuuriyhtiöiden 
painosta.

UNITED BANKERS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB MAAILMA

UB Maailma -rahasto yhdistää sijoituspolitiikassaan reaaliomaisuusluokat perintei-
siin osakesijoituksiin. Neutraalissa allokaatiossa rahaston varoista noin kolmannes 
on sijoitettuna perinteisiin osakerahastoihin, kolmannes infrastruktuurirahastoihin 
ja kolmannes kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sijoittaviin REIT-rahastoihin. Tästä joh-
tuen rahaston vastuullisuusajattelu on suurelta osin samansuuntaista kuin United 
Bankersin infrastruktuuri- ja kiinteistöosakerahastoissa.

VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Maailma -rahaston vertailuindeksinä on tässä analyysissa käytetty maailman 
osakeindeksiä (MSCI All Country). Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, 
että se kuvaisi mahdollisimman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Analyysin katta-
vuus rahaston osalta on 100 prosenttia ja vertailuindeksin osalta yli 99 prosenttia. 

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.

 Rahaston yhtiöissä tuotetaan vertailuindeksiä 
enemmän ympäristölle sekä yhteiskunnalle hyödyllisiä 

tuotteita ja palveluita.

UB Maailma -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa 
oli 505 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuindek-
sillä se oli 151 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.
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Rahaston vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja rahaston 
omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teisiin on 25 prosenttia korkeampi kuin vertailuindeksissä. 
Erityisesti tämä ero näkyy yhtiöiden tuotteiden ja palvelui-
den sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kohdalla: rahas-
ton yhtiöt tuottavat sekä ympäristön kannalta että sosiaa-
lisesti hyödyllisiä palveluita välttäen samalla myös näille 
osa-alueille haitallisia vaikutuksia. Rahaston yhtiöt käyttä-
vät vertailuindeksiään vähemmän luonnonvaroja. Hyvä hal-
lintotapa on niin ikään huomioitu rahaston yhtiöissä erin-
omaisesti. Rahaston yhtiöiden yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus on vähintään vertailuindeksin tasolla lukuun ottamatta 
verojalanjälkeä. Salkun painopiste on teknologiayhtiöissä, 
joissa tuotantotekijät koostuvat keskimääräistä suuremmalta 
osin aineettomasta pääomasta. Muun muassa tästä syystä 
teknologiayhtiöillä on keskimääräistä enemmän mahdolli-
suuksia harjoittaa verosuunnittelua ja -optimointia. Yhtiölaki 
monessa maassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, asettaa yri-
tyksen johdolle velvollisuuden maksimoida yhtiön arvo kaik-
kia laillisia keinoja käyttäen (mukaan lukien verosuunnittelu).  

UB Thales Argo -rahaston hiili-intensiteettiluku oli vuoden 
lopussa 10 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuin-
deksillä se oli 151 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.

Vuoden 2021 aikana ei rahaston salkkuyhtiöissä ole havaittu 
merkittäviä normirikkomuksia.

UNITED BANKERS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB THALES ARGO

UB Thales Argo pyrkii löytämään salkkuunsa yhtiöitä, joilla on merkittävä kasvu-
potentiaali. Tällaiset yhtiöt hyödyntävät liiketoiminnassaan tyypillisesti digitaalista 
alustaa ja niillä on vahvaa sidonnaisuutta teknologiaan. Useimmiten rahaston 
omistamat yhtiöt tarjoavat jonkinlaista palvelua verkon kautta, eikä rahasto yleensä 
sijoita perinteiseen teollisuuteen tai tuotantoon. Rahaston vastuullisuusnäkökulma 
onkin keskittynyt keskimääräistä enemmän sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen 
vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan. 

VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Thales Argo -rahaston vertailuindeksinä on käytetty tässä analyysissa maa-
ilman osakeindeksiä (MSCI All Country). Laskennassa käytetty indeksi on valittu 
siten, että se kuvaisi mahdollisimman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Analyy-
sin kattavuus rahaston osalta on 100 prosenttia ja vertailuindeksin osalta yli 99 
prosenttia. 

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.

Rahaston yhtiöt tuottavat sekä ympäristön kannalta 
että sosiaalisesti hyödyllisiä palveluita välttäen samalla 

myös näille osa-alueille haitallisia vaikutuksia.
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United Bankersin korkorahastot
United Bankersilla on kolme eri korkorahastoa: UB Lyhyt Korko, UB Korko Plus ja UB High Yield. Rahastot eroavat toisistaan sijoitusten duraation, 
kohdeyhtiöiden keskimääräisen luottoluokituksen ja maantieteellisen kohdemarkkinan osalta. 

UB:n korkorahastojen salkunhoitajat 
Jarmo Riikonen ja Juhani Toivonen

United Bankersin korkorahastoissa vastuullisuusteemoista 
korostuu erityisesti normirikkomusten seuranta ja hyvä hal-
lintotapa. Myös ympäristö- ja sosiaalinen vastuu huomioi-
daan sijoituskohteita valittaessa. Sijoituskohteiksi pyritään 
aina valitsemaan vastuullisin yhtiö, jos tuotto-riski-suhde on 
muuten sama. UB High Yield -rahastossa on tehty kuluvan 
vuoden aikana ensimmäiset green bond -sijoitukset. United 
Bankersin korkorahastoissa on luovuttu sijoituksista lainoi-
hin, joiden liikkeellelaskijat ovat olleet yksinomaan fossiilisiin 
polttoaineisiin toimintansa perustavia yhtiöitä.
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UB LYHYT KORKO  – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Lyhyt Korko -rahaston vertailuindeksinä on tätä vastuullisuusana-
lyysia varten käytetty euromääräisten korkeamman luottoluokituksen 
saaneiden yrityslainojen indeksiä (iShares EUR Corp Bond BBB-BB). 
Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, että se kuvaisi mahdolli-
simman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Rahaston vaikuttavuusarvo-
sana on erittäin hyvä, ja omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteisiin on 75 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. 
Analyysin kattavuus rahaston omistuksiin on 96 prosenttia ja vertailuin-
deksin osalta 97 prosenttia. 

Rahaston omistamien lainojen liikkeeseenlaskijat saavat aikaan jätettä 
vähemmän suhteessa vertailuindeksiin. Liikkeeseenlaskijoiden tuotta- 

mat tuotteet ja palvelut ovat ympäristölle hyödyllisiä. Liikkeeseenlaski-
joiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vertailuindeksiä vastaavalla 
tasolla. 

UB Lyhyt Korko -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 365 
CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 216 CO2-
ekv/1 milj. USD liikevaihto.

Rahaston omistamien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijayhti-
öissä ei ilmennyt merkittäviä normirikkomuksia vuoden 2021 aikana.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB KORKO PLUS  – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Korko Plus -rahaston vertailuindeksinä on tätä vastuullisuusanalyy-
sia varten käytetty euromääräisten korkeamman luottoluokituksen saa-
neiden yrityslainojen indeksiä (iShares EUR Corp Bond BBB-BB). Las-
kennassa käytetty indeksi on valittu siten, että se kuvaisi mahdollisim-
man hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Rahaston vaikuttavuusarvosana 
on erittäin hyvä, ja omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin on 46 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksillä. Analyy-
sin kattavuus rahaston omistuksiin on 95 prosenttia ja vertailuindeksin 
osalta 97 prosenttia.

Rahaston omistamien lainojen liikkeeseenlaskijat käyttävät energiaa 
enemmän kuin vertailuindeksin yhtiöt, mutta tuottavat jätettä vertailuin-
deksiä vähemmän. Yhtiöissä noudatettiin hyvää hallintotapaa paremmin  

kuin vertailuindeksissä keskimäärin. Liikkeeseenlaskijoiden tuotteet ja  
palvelut olivat ympäristöystävällisempiä ja niiden yhteiskunnalliset haitat 
olivat vertailuindeksiä vähäisempiä. Liikkeeseenlaskijoiden yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus oli vertailuindeksin tasolla, ja liikkeeseenlaskijoilla 
oli vertailuindeksiin suhteutettuna vähemmän toimintaa alueilla, joilla 
on pulaa vedestä.

UB Korko Plus -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 239 
CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 216 CO2-
ekv/1 milj. USD liikevaihto.

Rahaston omistamien joukkolainojen liikkeeseenlaskijayhtiöissä ei 
ilmennyt merkittäviä normirikkomuksia vuoden 2021 aikana.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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UB HIGH YIELD  – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

Erikoissijoitusrahasto UB High Yield -rahaston vertailuindeksinä on tätä 
vastuullisuusanalyysia varten käytetty euromääräisten matalamman 
luottoluokituksen saaneiden yrityslainojen indeksiä (iShares EUR High 
Yield Corp Bond). Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, että 
se kuvaisi mahdollisimman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Rahaston 
vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja omistusten vaikuttavuus YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin on 63 prosenttia suurempi kuin vertai-
luindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston omistuksiin on 99 prosenttia 
ja vertailuindeksin osalta 99 prosenttia.

Rahaston omistamien lainojen liikkeeseenlaskijat käyttivät energiaa ja 
luonnonvaroja vertailuindeksiä vähemmän. Liikkeeseenlaskijayhtiöissä  
noudatettiin hyvää hallintotapaa huomattavasti vertailuindeksiä parem- 
min. Rahaston liikkeeseenlaskijayhtiöiden tuotteet ja palvelut jäivät ver-
tailuindeksistä niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta. 

UB High Yield -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 225 
CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihto, kun vertailuindeksillä se oli 178 CO2-
ekv/1 milj. USD liikevaihto.

Rahaston omistamien joukkolainojen liikkeeseenlaskijayhtiöissä ei 
ilmennyt merkittäviä normirikkomuksia vuoden 2021 aikana.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.
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United Bankersin monistrategiarahasto
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART 

Monistrategiarahasto UB Smart on riski-tuotto-suhteeltaan 
tehokas varainhoitorahasto, jonka sijoitusvarallisuus on 
jaettu kolmeen pääluokkaan: osakkeisiin, korkoihin ja reaali- 
omaisuuteen. 

Kaikkiin kolmeen omaisuusluokkaan liittyy omat vastuulli-
suusnäkökulmat ja vastuullisuuden edistämisen mahdolli-
suudet. Viime vuoden aikana vastuullisuus on otettu mer-
kittäväksi osaksi rahaston sijoituspäätöksiä. Rahastosta 
on tehty vastuullisuuskartoitus kokonaisuutena seuraavan 
yhteenvedon mukaisesti.

UB Smart -rahasto sijoittaa osakkeisiin pääosin ETF-rahas-
tojen kautta ja niiden osalta rahasto on siirtynyt käyttämään 
vastuullisia ETF-rahastoja. Korkosijoituksia tehdään sekä 
rahastojen että suorien joukkolainojen kautta. Suoriin jouk-
kolainasijoituksiin on valittu myös green bond -määritelmän 
mukaisia lainoja. Reaaliomaisuus koostuu puolestaan suo-
riin kiinteistöihin sijoittavista rahastoista ja kiinteistöosake-
rahastoista, listatuista infrastruktuurisijoituksista sekä met-
sästä. Näiden osalta käytetään pääosin United Bankersin 
omia rahastoja. United Bankersin reaaliomaisuusrahastoista 
on tässä katsauksessa omat osionsa.
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UB SMART – VAIKUTTAVUUSJALANJÄLKI

UB Smart -rahaston vertailuindeksi on tätä vaikuttavuusvertailua varten 
koostettu puoliksi maailman osakeindeksistä ja puoliksi yrityslainoja 
kuvaavasta korkoindeksistä (50 % MSCI ACWI ja 50 % iShares EUR 
High Yield Corp). Laskennassa käytetty indeksi on valittu siten, että 
se kuvaisi mahdollisimman hyvin rahaston kohdemarkkinaa. Rahas-
ton vaikuttavuusarvosana on erittäin hyvä, ja omistusten vaikuttavuus 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on 66 prosenttia korkeampi kuin 
vertailuindeksillä. Analyysin kattavuus rahaston omistuksiin on 91 pro-
senttia ja vertailuindeksin osalta 97 prosenttia. 

Rahaston korkea reaaliomaisuuspaino näkyy vaikuttavuusjalanjäljessä 
selvästi. Rahaston omistamien yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden osalta  

huomioidaan erityisesti ympäristöystävällisyys. Lisäksi pyritään vält- 
tämään tuotteista tai palveluista ympäristölle aiheutuvia sekä sosiaalisia 
haittoja. Erityisesti metsäsijoitusten ja muun muassa hoivakiinteistöjen 
sekä infrastruktuurin painot ovat keskeiset selittäjät vertailuindeksiin 
syntyville eroille. Omistusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus on huo-
mattavasti vertailuindeksiä korkeampi. Rahastolla on sijoituksia Poh-
joismaissa selvästi vertailuindeksiä enemmän, ja kiinteistöyhtiöt ovat 
parempia veronmaksajia verrattuna yleisindeksien yhtiöihin keskimää-
rin. Rahaston omistuksissa käytetään luonnonvaroja vertailuindeksejä 
vastaavalla tavalla. Rahaston omistusten osalta hyvää hallintotapaa 
noudatetaan niin ikään vertailuindeksin mukaisesti.

 Hyvä hallintotapa

 Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut

 Yritysten yhteiskunnallinen rooli

 Luonnonvarojen käyttö

Kuvassa tummansininen säännöllinen ympyrä kuvaa salkun vertailuindeksiä, johon salkkua verrataan jokaisella 14 osa-alueella erikseen. Vihreät pisteet / vaaleansininen viiva kuvastavat rahaston saamia arvosanoja. Pisteet vertailuindeksin viivan ulkopuolella osoittavat vastuullisuuden osa-
alueet, joissa rahaston salkku saa indeksiä paremmat arvosanat. Viivan sisäpuolella olevat pisteet osoittavat osa-alueet, joissa rahasto on vertailuindeksiä jäljessä.

UB Smart -rahaston hiili-intensiteettiluku vuoden lopussa oli 
160 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa, kun vertailuindeksillä 
se oli 146 CO2-ekv/1 milj. USD liikevaihtoa.

 Rahaston omistusten vaikuttavuus YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin on 66 prosenttia korkeampi kuin vertailuindeksissä.



United Bankers Oyj

Helsinki • Aleksanterinkatu 21 A • puh. 09 2538 0300 • unitedbankers.fi

United Bankers Oyj -konsernin EU:n tiedonantovelvollisuusasetuksen (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (EU) 2019/2088) (”SFDR”) piiriin kuuluvat yhtiöt tulevat julkaisemaan SFDR:n mukaiset tiedot kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten 
vaikutusten huomioimisesta kevään 2022 aikana. Tarkempi 2-tason sääntely täsmentää tiedonantovelvollisuuden sisältöä ja se on tämän hetken tiedon mukaan tulossa voimaan 1.1.2023.

Tässä katsauksessa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, 
ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä 

sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. 
UB-rahastoja hoitaa UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavilla osoitteesta www.unitedbankers.fi.

https://www.unitedbankers.fi/fi

