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Rahastoihin uusia merkintöjä yli puoli miljardia euroa – rahastoraportti 
sisältää nykyisin vastuullisuustietoa kuvaavan ESG-luokituksen  

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa nettomääräisesti yhteensä 536 
miljoonaa euroa. Rahastopääoma kehittyi myös suotuisan markkinakehityksen vuoksi. 
Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 117 miljardia euroa. Kesäkuun 
Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on 
saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa. 

 
Osakerahastoihin eniten uusia sijoituksia 

Kesäkuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 229 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Pitkän 
koron rahastoihin sijoitettiin 111 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 91 miljoonaa euroa 
uusia sijoituksia. Yhdistelmärahastoihin kertyi puolestaan 149 miljoonaa euroa uusia varoja. 
Vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 44 miljoonaa euroa pääomia.  

milj. EUR Nettomerkinnät 
kesäkuu 2020 

Nettomerkinnät 
vuoden alusta 

Pääoma 30.6.2020 

Osakerahastot 229 -658 41 230 

Yhdistelmärahastot 149 349 24 835 

Pitkän koron rahastot 111 -524 30 865 

Lyhyen koron rahastot 91 -1 470 13 428 

Vaihtoehtoiset rahastot -44 196 6 854 

YHTEENSÄ 536 -2 107 117 212 

 
 
Keskeiset osakeindeksit jatkoivat kesäkuun alussa toipumistaan ja nousivat vuoden 2019 lopun 
tasolle. Yhdysvaltojen keskuspankin näkemykset talouden epävarmasta elpymisestä kuitenkin 
käänsivät osakemarkkinat laskuun Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Reaalitalouden heikko tila ja 
siitä johtuva epävarmuus heijastuivat osakemarkkinoille. Keskuspankkien massiivinen elvytys antoi 
kuitenkin osaltaan tukensa osakemarkkinoille, joten kurssilasku lopulta tasaantui. 
 
Sijoittajat haluavat vastuullisuustietoa 
 
Finanssiala ry kysyi kesäkuun alussa, kiinnostaako sijoittajia seurata tuoton lisäksi sijoitusten 
vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Lähes 40 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut 
vaikutuksista. Erityisen kiinnostuneita olivat nuoret: 18–29-vuotiaista näin vastasi jopa 53 
prosenttia. 
 
Vastuullisuustiedolle on siis kysyntää, ja rahastoraportti on toukokuusta lähtien sisältänyt ESG-
luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää 
tietoa 
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”Rahastoraportilla olevat ESG-arvosanat ovat Eurooppaan sijoittavissa rahastoissa parempia kuin 
sen ulkopuolisiin maihin sijoittavissa rahastoissa. Kesäkuussa osakerahastojen suurimmat 
nettomerkinnät tehtiin Eurooppaan ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, mikä osaltaan tuki 
pääomien siirtymistä parempien arvosanojen rahastoihin”, toteaa asiantuntija Mariia Somerla 
Finanssiala ry:stä. 
 
ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä 
tai ohjeistusta, joten eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella 
rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain. 
 
 
Talous kääntyy hitaasti parempaan  
 
Kesäkuussa saadut talousluvut olivat edelleen heikkoja, vaikka suunta on jo parempaan päin. 
Euroopassa talouskasvua ennakoivat ostopäällikköindeksit toipuivat toukokuun romahduksesta, 
mutta ovat edelleen matalalla tasolla. Yhdysvalloissa yksityisen kulutuksen kasvu on ollut 
ennakoitua parempaa, ja työttömyyskorvausta hakeneiden määrä on laskenut maaliskuun lopun 
huipputasosta. 
 
Yhdysvaltojen keskuspankin näkemykset vaikuttivat myös valtioiden joukkovelkakirjalainojen 
korkoihin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korko nousi 
merkittävästi kesäkuun alussa, mutta laski lopulta kuun alkua alemmalle tasolle. Yleisesti 
joukkovelkakirjalainat tuottivat kesäkuussa kohtuullisen hyvin, kun pitkät korot laskivat ja 
yrityslainojen riskimarginaalit kaventuivat. 
 
”Historiassa saadut tuotot eivät ole tae tulevaisuuden tuotoista. Sijoittaja joutuu nyt markkinoilla 
tasapainoilemaan yritysten toisen neljänneksen tulosennusteiden, koronapandemian toisen aallon 
ajankohdan, maailmantalouden taantuman ja keskuspankkielvytysten vaikutusten välillä. Omasta 
sijoitussuunnitelmasta on nyt hyvä pitää kiinni ja miettiä sen aikahorisonttia. Pitkäjänteinen 
kuukausittainen rahastosäästäjä nukkuu edelleen yönsä hyvin.” Somerla summaa. 
 

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjoismaihin ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, 
yhteensä 265 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin Suomeen, kehittyville markkinoille ja 
Tyynenmeren alueelle sijoittavista rahastoista, yhteensä 116 miljoonaa euroa. Japaniin sijoittava 
rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,45). Mitä suurempi Sharpen 
luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. 

milj. EUR Nettomerkinnät 
kesäkuu 2020 

Nettomerkinnät 
vuoden alusta 

Pääoma 
30.6.2020 

Tuotto  
12 kk (ka.) 

Suomi -53 -241 4 933 4 % 

Pohjoismaat 198 57 5 056 5 % 

Eurooppa 67 -276 5 520 -5 % 

Pohjois-Amerikka 43 -3 5 159 5 % 

Japani -7 -110 563 9 % 
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Tyynenmeren alue -28 -38 597 6 % 

Kehittyvät 
markkinat 

-35 -151 4 735 -8 % 

Maailma 45 134 13 228 4 % 

Toimialarahastot 0 -31 1 440 2 % 

YHTEENSÄ 229 -658 41 230  

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja 
euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 219 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin 
erityisesti euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, 
yhteensä 154 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat 
rahastot 4,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös 
Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7). 

milj. EUR Nettomerkinnät 
kesäkuu 2020 

Nettomerkinnät 
vuoden alusta 

Pääoma 
30.6.2020 

Tuotto  
12 kk (ka.) 

Valtioriski EUR 59 2 5 725 1,8 % 

Luokitellut 
yrityslainat EUR 

-93 -624 9 432 -0,8 % 

Korkeariskiset 
yrityslainat EUR 

50 171 3 463 -4,0 % 

Valtioriski maailma -1 -10 120 4,6 % 

Luokitellut 
yrityslainat 

maailma 

160 -26 6 868 2,0 % 

Korkeariskiset 
yrityslainat 

maailma 

-4 115 1 609 0,4 % 

Kehittyvät 
markkinat 

-61 -152 3 648 -0,7 % 

YHTEENSÄ 111 -524 30 865  

 
Rahastoraportti, kesäkuu 2020 
 
Markkinakatsaus, kesäkuu 2020 
 
 
Lisätiedot: 
Asiantuntija Mariia Somerla, puh. 020 793 4292  
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Monimediatoimittaja Johannes Palmgren, puh. 020 793 4229  
 
Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,  
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden 
mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten 
sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl. 
 
 
ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja 
hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen 
ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat 
luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain. 
 
Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin 
perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. ESG-arvosanojen asteikko on  
0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen. 


