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Yli puolet sijoittajista pitää vastuullisuuskysymyksiä tärkeinä – 
Nordnetiltä uusia toiminnallisuuksia sijoituskohteiden löytämiseen 
 
Yli puolet sijoittajista pitää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä tärkeinä sijoituspäätöksissään. Nordnetin 
asiakkaiden rahastosäästöistä yli kolmannes on sijoitettu vastuullisiin rahastoihin. Nordnet tarjoaa nyt 
uusia työkaluja, joilla säästäjät voivat etsiä vastuullisia sijoituskohteita entistä helpommin. Jatkossa 
säästäjät voivat määrittää, millaisia omistuksia he eivät halua rahastoissa olevan suodattamalla pois 
kategorioita, kuten aseet, eläinkokeet, sotateollisuus, pornografia tai uhkapelit. 

Sijoitukset vastuullisiin rahastoihin lähes tuplaantuneet 

Nordnetin asiakkaiden sijoitukset vastuullisiin rahastoihin kasvoivat vuoden 2018 lopussa 1,5 miljardiin 
euroon edellisvuoden 850 miljoonasta eurosta. Vuoden 2018 lopussa asiakkaidemme kaikista 
rahastosäästöistä jopa 31 % oli sijoitettu kestävän kehityksen rahastoihin (17 % 2017).  

- Vastuullisuuskysymykset ovat entistä tärkeämpiä, kun asiakkaamme valitsevat sijoituskohteita. 
Viime kesänä tekemässämme tutkimuksessa 57 % sijoittajista piti sijoituspäätöksissä ympäristöön 
ja yhteiskunnalliseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä jonkin verran tai erittäin tärkeinä (naisista 
66 % ja miehistä 51 %). 30 % vastanneista sijoittajista oli sijoittanut yritykseen tai muuhun 
sijoituskohteeseen erityisesti siksi, että se on vastuullinen valinta – 18–22-vuotiaista jopa 43 %, 
sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.  

Vastuullisuustyökalut suodattavat ei-toivotut sijoituskohteet pois helposti 

Asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisesta rahasto- ja ETF-sijoittamisesta, on nyt saatavilla uusia 
suodattimia Nordnetin uudessa verkkopalvelussa.  

Säästäjät voivat etsiä rahastojen sekä ETF:ien joukosta sellaisia sijoituskohteita, joilla on matala hiiliriski. 
Nämä rahastot on merkitty Nordnetin palvelussa vihreällä lehdellä. Jotta rahasto saa tämän merkin, 
rahaston hiilidioksidipäästöihin liittyvän riskiarvon on oltava matala ja riippuvuuden fossiilisista 
polttoaineista tulee olla rajallinen. Nordnetin suomalaisten asiakkaiden omistetuimmat matalan hiiliriskin 
omaavat rahastot tilien lukumäärän mukaan ovat (7.6.2019): 

1. Nordnet Superfonden Sverige 
2. Handelsbanken Usa Indeksi 
3. SKAGEN Global A 

4. Evli Maailma B 
5. JPM Emerging Markets Equity A 

Suodattimien avulla säästäjät voivat myös määrittää, millaisia omistuksia he eivät halua 
rahastosijoituskohteisiinsa. Asiakkaat voivat suodattaa pois 13 eri kategoriaa: alkoholi, aseet, 
eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pienaseet, pornografia, 
sotateollisuus, torjunta-aineet, tupakka, uhkapelit ja ydinvoima. 

- Nordnetin tehtävänä on tarjota laaja valikoima sijoituskohteita ja antaa säästäjille työkalut, joilla 
he löytävät valikoimasta itselleen sopivat sijoituskohteet. Uusilla toiminnallisuuksilla pyrimme 
palvelemaan entistä paremmin sijoittajia, jotka haluavat tehdä vastuullisia sijoitusvalintoja. 
Suomalaiset asiakkaamme ovat kyselleet erityisesti vastuullisten ETF:ien perään, joiden 
löytäminen on nyt tehty helpommaksi, jatkaa Tuppurainen. 

Nordnetin palvelusta löytyy myös vastuullisuusrating, joka lanseerattiin jo aikaisemmin. Vastuullisuusrating 
kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta 
hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia. Rating ilmaistaan 1–5 maapallona.  

Nordnet tarjoaa uudet toiminnallisuudet yhteistyössä Morningstarin ja Sustainalyticsin kanssa.  

Lisätietoja antaaa:  
Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen, 050 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi 


