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Varainhoidon filosofia
Yksi tärkeimmistä tekijöistä pitkän aikavälin vaurastumi-
sessa on suunnitelmallisuus. Olennaisena suunnittelussa 
on ennakoiminen ja varautuminen niin oman talouden kuin 
myös sijoitusten osalta tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja 
riskeihin. Usein sijoitusmarkkinoiden heilahtelut yllättävät 
ja näissä tilanteissa maltti on valttia, sillä usein juuri nor-
maalia suurempien markkinaheilahteluiden aikana sijoitta-
jilla on houkutus tehdä suuria muutoksia sijoituksiinsa lyhy-
en tähtäimen näkemyksen perusteella ja pitkän aikavälin 
tavoitteiden kustannuksella. Erityisesti epävakaina aikoina 
hyvällä suunnitelmalla on arvoa. Asiantuntijoidemme tehtä-
vänä on auttaa sinua rakentamaan tavoitteisiisi tähtäävä 
suunnitelma, jonka kanssa on hyvä olla kaikissa markkina-
olosuhteissa. Tulevaisuuden kohtaaminen suunnitelman 
kanssa selkeyttää oman talouden pitkän aikavälin mahdolli-
suuksia ja antaa samalla apuvälineen hallita näiden mah-
dollisuuksien tavoitteluun liittyviä riskejä. Sijoittaminen on 
suunnitelmallista, kun tiedät millä askelmerkeillä sinulla on 
mahdollisimman suuri todennäköisyys saavuttaa omat ta-
voitteesi.

Danske varainhoitoratkaisut

Danske varainhoitoratkaisut on suunniteltu yksilöllisten  
sijoitustavoitteittesi saavuttamiseksi. Varainhoito ratkai-
suissa yhdistyvät tavoitteisiisi soveltuva omaisuuslajiallo-
kaatio, tehokas hajautus, säännöllinen omaisuuslajien tasa-
painottaminen sekä ammattimaisen salkunhoidon osaami-
nen. Varainhoitoratkaisumme avaavat sinulle mahdollisuu-
den hyötyä globaaleista sijoitusmarkkinoista yhdellä koko-
naisratkaisulla. Varainhoitoratkaisuiden kautta pääset 
saman hallitun sijoitusprosessin piiriin, jota hyödyntävät 
myös instituutioasiakkaamme. Varainhoito ratkaisuiden 
salkun -hoidosta vastaa Danske Bank, joka on yksi Pohjois-
maiden suurimmista varainhoitajista. Sijoitus toiminnassa 
hyödynnetään koko Danske Bank Groupin ja kansainvälis-
ten yhteistyökumppaneidemme sijoitusosaamista.

Hyödynnä omaisuuslajiallokaatiomahdollisuudet…

Osakkeiden, joukkovelkakirjojen, kiinteistöjen, sekä muiden 
omaisuusluokkien suhteellinen osuus kokonaisvarallisuu-
destasi – eli omaisuuslajiallokaatiosi – voi olla yksi tärkeim-

mistä kokonaisvarallisuutesi tuottoa ja riskiä määrittävistä 
tekijöistä pitkällä aikavälillä. Vaikka esimerkiksi osakemark-
kinoiden historiallinen tuotto houkuttelisi, saattaa osake-
kurssien nopea lasku heikentää mahdollisuuksiasi päästä 
tavoitteisiisi lyhyellä aikavälillä. Riskiä voidaan hallita ha-
jauttamalla varallisuuttasi harkitusti eri omaisuusluokkien 
välillä.

…sekä hajauttamisen hyödyt

Samalla tavalla kuin vain yhteen omaisuusluokkaan sijoitta-
minen on tehotonta riskin näkökulmasta, voi varainhoitorat-
kaisun keskittyminen vain yhteen sijoitustyyliin tai maantie-
teelliseen alueeseen luoda riskikeskittymiä. Sijoitusmah-
dollisuudet muuttuvat ajan kuluessa, uusia markkinoita 
syntyy ja tulee kaupankäynnin kohteeksi. Jotkut omaisuus-
lajit saattavat nousta samalla kun toiset laskevat, eikä his-
toriallinen tuotto ole tae tulevasta. Kokonaisvarallisuutesi 
arvonvaihtelua voidaan tasoittaa hajauttamalla omaisuut-
tasi eri sijoitustyylein ja eri maantieteellisille alueille.

Varainhoitoratkaisu juuri Sinua varten

Varainhoitoratkaisun valinnan ytimenä on huolellisesti 
määritelty pitkän aikavälin jakauma korko- ja osakesijoitus-
ten kesken. Tämä jakauma määrittelee merkittävän osan 
varallisuutesi arvonvaihtelusta (Lähde: Brinson, Singer, 
Beebower 1991). Sijoitusjakauma perustuu henkilökohtai-
siin tavoitteisiisi, sekä riskiprofiiliisi sijoittajana. Se ei vaih-
tele markkinan mukana, sillä ainoastaan muutokset elä-
mäntilanteessasi oikeuttavat – jopa velvoittavat – sijoitusja-
kauman painojen tarkistamiseen. 

Danske Sijoituspalvelut tarjoavat sinulle vapauden valita 
palvelutaso, joka vastaa juuri sinun tarpeitasi liittyen sekä 
sijoitusneuvontaan että varojenhoitoon. Voit myös olla yhtey-
dessä asiantuntijaamme, joka auttaa sinua suunnitelman 
laatimisessa ja valitsemaan sinulle sopivimman tavan pitää 
yhteyttä asiantuntijamme kanssa sekä tavoitteittesi näkö-
kulmasta soveltuvimman varainhoitoratkaisun. Me tar-
joamme vaihtoehdot – sinä päätät.

Danske Sijoituspalvelun palvelutasot

Varainhoitostrategiat Laaja Yksilöllinen

Danske Varainhoito • •
Danske Varainhoito Plus – •
Danske Varainhoito Osakesalkut – •

Tarjolla olevat varainhoitoratkaisut

3  VAR AINHOITOESITE



Varainhoitostrategiat ovat ratkaisumme yksilöllisten sijoitustavoitteittesi tavoittelemiseksi. Varainhoito-
strategiamme avaavat sinulle mahdollisuuden hyötyä globaaleista osake-, korko-, ja vaihtoehtoisten sijoitus-
ten markkinoista yhdellä ratkaisulla. Varainhoitoasiakkaanamme pääset saman hallitun sijoitusprosessin 
piiriin, jota hyödyntävät myös instituutioasiakkaamme. Strategiamme sisältävät omaisuuslajien välisen, 
osakesijoitusten maantieteellisen ja toimialakohtaisen hajautuksen, hajautuksen eri korkoluokkien suhteen 
sekä edistyneen riskienhallinnan. 

Varainhoito on aina aktiivista toimintaa. Sijoitusmahdollisuudet muuttuvat ajan kuluessa, uusia markkinoita 
syntyy ja uusia rahoitusvälineitä tulee kaupankäynnin kohteeksi. Alati muuttuva sijoitusuniversumi vaatii 
jatkuvaa seurantaa, analyysia ja päätöksiä. Varainhoitoasiakkaiden salkunhoitajalla, Danske Bankilla, on 
kyky vastata tähän haasteeseen puolestasi. Hoidamme varojasi varainhoitostrategiassa Täyden valtakirjan 
varainhoitosopimukseen pohjautuen.

Varainhoitostrategiat
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Varainhoitostrategia ja sijoitustoiminnan tavoite

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavä-
lillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Danske 
Bank ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamisesta. 

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla  
Varain hoitostrategian varat sellaisten suomalaisten ja ulko- 
maisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuk-
siin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake- ja korko-
markkinoille.

Varainhoitostrategian sijoitusprosessissa hyödynnetään 
Top-Down -analyysia, jossa ensin tarkastellaan makrotalou-
den tilaa ja sen vaikutuksia eri talousalueisiin, minkä pohjal-
ta tehdään lopulliset sijoitusvalinnat. Varainhoitostrategian 
sijoitusprosessissa ei seurata indeksiä, vaan pyritään aktii-
visen salkunhoidon keinoin arvonnousuun pitkällä aikavälil-
lä. Osake- ja korkopohjaisten sijoitusten osuudet varainhoi-
tostrategiassa voivat vaihdella välillä +/– 20 prosenttiyk-
sikköä perusjakaumaan nähden. Omaisuusluokkien sisäisil-
le painotuksille ei ole asetettu rajoitteita.

Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle 
(modifioitu duraatio mittarina) on asetettu rajoitus ja keski-
määräinen juoksuaika voi vaihdella perustilanteeseen näh-
den +/-3.0 -yksikköä.

Danske Varainhoito Yhdistelmä -strategioissa voidaan  
osake- ja korkosijoitusten lisäksi sijoittaa myös vaihtoeh-
toisten omaisuusluokkien sijoitusrahastoihin, kuten hedge 
-sijoitusrahastoihin. Vaihtoehtoisten sijoitusten osuus voi 
vaihdella 0–30 % välillä koko varainhoitostrategian varoista. 
Salkunhoitaja päättää aina erikseen vaihtoehtoisten sijoi-
tusten käyttämisestä ja näiden sijoitusten rahoittamisesta 
joko korko- tai osakesijoituksista.

Varainhoitostrategioissa käytettävien sijoituskohteiden et-
sintä ja valinta perustuu rahastojen valintaan erikoistuneen 
tiimin asiantuntijoiden päätöksiin. Nämä asiantuntijat vas-
taavat, että varainhoitostrategioissa käytetyt sijoituskoh-
teet on valittu systemaattisen prosessin kautta, jossa valin-
takriteereinä käytetään sekä määrällisiä että laadullisia  
näkökulmia. Varainhoitostrategian salkunhoitaja käyttää  
tämän tiimiin valikoimia sijoituskohteita toteuttaessaan  
varainhoitostrategian ja sijoitusnäkemyksen mukaisia sijoi-
tuspäätöksiä.

Varainhoitostrategian varoista voidaan sijoittaa enintään 
40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon.

PERUSTIEDOT

Saatavissa seuraa
vissa palveluissa

Danske Varainhoito Laaja
Danske Varainhoito Yksilöllinen

Sopimus Täyden valtakirjan  
varainhoitosopimus

Varainhoitostrategian 
salkunhoitaja

Danske Bank

Sijoitusten hajautus Salkunhoitajan toimesta sijoitukset 
ovat hajautettu noin 7–20 eri sijoi-
tuskohteeseen Varainhoitostrate-
gian mukaisesti

Sijoituskohteet Sijoitusrahastot, pörssinoteeratut 
sijoitusrahastot (ETF).

Sijoitusten seuranta Voit seurata tapahtumia, omistuksia 
ja arvonmuutoksia mobiilipal-
veluista ja verkkopankista. Tämän 
lisäksi voit seurata verkkopankin 
välityksellä myös sijoitustesi  
arvonkehitystä suhteessa vertai-
luindeksiin ja luovutusvoitto- ja 
tappiotietoja. Saat neljännesvuosit-
tain Danske sijoituspalveluun liitty-
vän sijoitusraportin (sis. Tuottover-
tailun suhteessa vertailuindeksiin, 
luovutusvoitto/-tappiotiedot).

Varojen osanostot Min 1 000 euroa

Varainhoitopalkkio Danske Sijoituspalvelunpalvelu -
taso kohtaiset palkkiot. Tiedot  
kuluista ja palkkioista on esitelty 
sijoituspalvelun palvelu taso-
kohtaisessa hinnastossa.

Rahoitusmahdollisuus Kyllä

Verotus Arvopapereiden myynneistä,  
tuotto-osuuksien maksuista,  
rahasto-osuuksien lunastuksista  
ja vaihdoista toisen sijoitus- 
rahaston osuuksiin. Voit seurata 
verotuksellista tilannetta joko 
verkko pankista tai Palveluun  
liittyvästä sijoitus raportista.

Danske Varainhoito Yhdistelmä -strategiat
Danske Varainhoito Korko -strategia 
Danske Varainhoito Osake -strategia
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Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä – Autamme sinua löytämään tilanteeseesi sopivan varainhoitostrategian

Riski tarkoittaa yleensä salkun arvon poikkeamista tuotto-oletuksesta tiettynä ajankohtana. Sijoittajan on siksi tärkeää so-
peuttaa sijoitussalkkunsa riskitaso vastaamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Arvioimme riskinottohalukkuutesi ja tappi-
onkantokykysi ja annamme tämän pohjalta suosituksemme sijoitusten hajauttamiseksi eri omaisuuslajien kesken. Yhdeksän 
eri riskitason omaavaa vaihtoehtoa antavat meille mahdollisuuden räätälöidä varainhoitostrategian juuri sinun tarpeitasi 
vastaavaksi.

Aika tasoittaa arvonvaihtelua

Sijoitussalkun tuotto-oletus riippuu valitsemasi varainhoitostrategian riskitasosta. Pääsääntöisesti mitä enemmän riskiä 
varainhoitostrategia sisältää, sitä suurempi arvonvaihtelu voi olla ja sitä kauemmas toteutunut tuotto voi oletuksesta poike-
ta. Salkun sisältämästä riskistä johtuva tuottojen heilunta tasoittuu kuitenkin yleensä ajan kuluessa. Jos sijoitushorisontti 
on pitkä, voi turvallisuushakuinenkin sijoittaja lisätä riskitasoa varainhoitostrategiassaan. Kääntäen, jos sijoitushorisontti 
on lyhyt, saattaa tuottohakuisenkin sijoittajan olla hyvä harkita matalampaa riskitasoa varainhoitostrategiassaan. 

Yhdeksän eri riskiprofiilin varainhoitostrategiaa

Neutraalitilanteessa sekä osake- että korkopohjaisten sijoitusten osuus eri sijoitusstrategioiden varoista on kuvattu alla.

Varainhoitostrategia Osuus  
koroissa %

Osuus  
osakkeissa %

Vaihteluvälin  
rajat %

Suositeltava 
minimi sijoitusaika 

Varainhoito Korko 100 – – 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä 10 90 10 +/-20% 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä 20 80 20 +/-20% 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä 35 65 35 +/-20% 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä 50 50 50 +/-20% 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä 65 35 65 +/-20% 4 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä 80 20 80 +/-20% 4 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä 90 10 90 +/-20% 5 vuotta

Varainhoito Osake – 100 – 5 vuotta

Korko

Riskitaso ja sijoitusaikasuositus kasvavat

Tu
ot

to
ha

ku
is

uu
s 

ka
sv

aa

Yhdistelmä 10

Yhdistelmä 20

Yhdistelmä 35

Yhdistelmä 50

Yhdistelmä 65

Yhdistelmä 80

Yhdistelmä 90

Osake
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Sijoitusten hajauttaminen – osakepohjaisten sijoitusten perusjakauma maantieteellisten alueiden välillä

Varainhoitostrategioissa osakepohjaiset sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti sekä myös toimialakohtaisesti. 
Salkunhoitaja toteuttaa sijoitusnäkemystä tämän rakenteen puitteissa. Varainhoitostrategioiden osakepohjaisissa sijoituk-
sissa on perustilanteessa 20 % kotimarkkinapainotus.

Sijoitusten hajauttaminen – korkopohjaisten sijoitusten perusjakauma eri korkoomaisuusluokkien välillä

Varainhoitostrategioissa korkopohjaiset sijoitukset on hajautettu korkoluokittain sekä myös korkoriskin suhteen. 
Salkunhoitaja toteuttaa sijoitusnäkemystä tämän rakenteen puitteissa.

 Kotimaiset osakkeet

 Eurooppalaiset osakkeet

 Pohjois-Amerikkalaiset osakkeet

 Japanilaiset osakkeet

 Kehittyvien markkinoiden osakkeet

 EUR valtiolainat ja rahamarkkina

 Globaalit valtiolainat

 Globaalit inflaatiolinkatut lainat

 Korkean luottoluokituksen yrityslainat

 Matalan luottoluokituksen yrityslainat

 Kehittyvien maiden lainat

20 %

50 %

25 %

5 %
10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

40 %
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Sijoittajakohderyhmä

Danske Varainhoito Yhdistelmä, Danske Varainhoito Korko 
ja Danske Varainhoito Osake -strategiat sopivat sinulle, kun 
haluat ammattitaitoisesti hoidetun ja hyvin hajautetun sijoi-
tusratkaisun, jonka kanssa on hyvä olla kaikissa markkina-
tilanteissa. Huolellisesti hajautettu ja aktiivisesti tasapai-
notettu sijoituskokonaisuus on avain menestyksekkääseen 
sijoitustoimintaan. Hajauttamalla omaisuuttasi eri omai-
suusluokkiin voit madaltaa kokonaisvarallisuutesi riskita-
soa tuottomahdollisuudesta merkittävästi tinkimättä. 

Sinun tulee aina huolehtia siitä, että valitsemasi varainhoi-
tostrategia soveltuu omiin sijoitustarkoituksiisi, ja sinun tu-
lee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyihin va-
rainhoitostrategioiden ominaisuuksiin (erityisesti niihin liit-
tyviin riskeihin) ja Täyden valtakirjan varainhoitoa koske-
vaan sopimukseen ja sen liitteisiin.

Danske Varainhoito Korko sopii erityisesti varovaiselle si-
joittajalle. Strategia soveltuu sijoittajalle, joka tavoittelee 
perinteistä rahamarkkina- ja joukkolainasijoitusta parem-
paa tuottoa ja joka hyväksyy myös sijoitusten ajoittaisen ar-
vonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. 
Suositeltava sijoitusaika varainhoitostrategialle on yli kol-
me vuotta. 

Danske Varainhoito Yhdistelmä 10 sopii erityisesti sijoit-
tajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, 
mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa 
riskiä. Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa 
hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja vaihto-
ehtoisten sijoitusten markkinoiden kesken ja joka hyväksyy 
varainhoitostrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihte-
lun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoito-
strategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä 20 sopii erityisesti sijoit-
tajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, 
mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa 
riskiä. Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa 
hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja vaihto-
ehtoisten sijoitusten markkinoiden kesken ja joka hyväksyy 
varainhoitostrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihte-
lun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoito-
strategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä 35 sopii erityisesti sijoit-
tajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, 
mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa 
riskiä. Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa 
hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja vaihto-
ehtoisten sijoitusten markkinoiden kesken ja joka hyväksyy 
varainhoitostrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihte-
lun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoito-
strategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä 50 sopii erityisesti sijoit-
tajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, 
mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa 
riskiä. Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa 
hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja vaihto-
ehtoisten sijoitusten markkinoiden kesken ja joka hyväksyy 
varainhoitostrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihte-
lun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. 
Varainhoitostrategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme 
vuotta. 

Danske Varainhoito Yhdistelmä 65 sopii korkeaa tuottoa 
etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hy-
väksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että 
sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoitostrategia sopii 
sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri 
osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoiden 
kesken. Varainhoitostrategian suositeltava sijoitusaika on 
yli neljä vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä 80 sopii korkeaa tuottoa 
etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hy-
väksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että 
sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoitostrategia sopii 
sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri 
osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoiden 
kesken. Varainhoitostrategian suositeltava sijoitusaika on 
yli neljä vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä 90 sopii erityisesti korke-
aa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja 
joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja 
sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoito-
strategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa 
varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja vaihtoehtoisten si-
joitusten markkinoiden kesken. Varainhoito strategian suo-
siteltava sijoitusaika on yli viisi vuotta.

Danske Varainhoito Osake sopii erityisesti korkeaa tuottoa 
etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hy-
väksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että 
sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoitostrategia sopii 
erityisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehok-
kaasti eri osakemarkkinoiden kesken. Varainhoitostrategian 
suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta.
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Riskiprofiili

Varainhoitostrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden ar-
vot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat 
menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehi-
tys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan si-
joitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden 
yleinen kehitys, korkojen – ja valuuttakurssien muutokset ja 
muutokset kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoilla heijastuvat 
sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoi-
hin, jotka voivat heilahdella voimakkaastikin. Varainhoito-
stra tegian sisältämien sijoitusten riskit ja tuotot riippuvat 
sijoituskohteena olevien osake- ja korkorahastojen, raaka-
ainerahastojen, kiinteistörahastojen ja absoluuttiseen tuot-
toon pyrkivien rahastojen menestyksellisyydestä.

Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantieteelli-
seen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä riski. 
Tällöin esimerkiksi tietylle toimialalle tai tietylle maantie-
teelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat alttiita juuri 
kyseisen toimialan tai maantieteellisen alueen tulevaisuu-
dennäkymien muutoksille kun taas laajemmin hajautetuis-
sa sijoituksissa on tyypillisempää markkinariski, jossa osa-
kesijoitusten arvoon vaikuttaa maailmanlaajuinen osake-
markkinoiden kurssikehitys. Korkosijoituksiin sisältyy kor-
koriski ja luottoriski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin 
ollen pääsääntöisesti käänteisesti varainhoitostrategiassa 
käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laski-
essa varainhoitostrategiassa olevien sijoitusrahastojen 
arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo las-
kee. Kiinteistö- ja raaka-ainesijoitusten riskitaso vastaa 
osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi kuin 
esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan tulee kui-
tenkin huomata, että strategian sijoituskohteiden arvonke-
hitys voi poiketa merkittävästi esimerkiksi osake- tai korko-
markkinoille sijoittavien strategioiden arvonkehityksestä. 

Varainhoitostrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen ar-
voon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luotto-
luokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietyl-
le maantieteelliselle alueelle keskittyvien korkosijoitusten 
arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkkinoiden 
yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin 
liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien 
muutokset vaikuttavat varainhoitostrategiassa käytettyjen 
rahasto-osuuksien arvoon. Varainhoitostrategioissa käy-
tettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä lisäksi selvitysriski, 
poliittinen riski (erityisesti kehittyville markkinoille kohdis-
tuvat sijoitukset), operatiivinen riski sekä force majeure 
riski. Sijoitusten arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikke-
uksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likvidi-
teettiriski, jos esimerkiksi varainhoitostrategian sijoitus-
kohteena olevia sijoitusrahastoja ei saada muutettua kätei-
seksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. 
Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrategioi-
den edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suuremmat 
ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa.

Varainhoitostrategian edellä mainittuja riskejä pyritään 
pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella mm. eri 
omaisuuslajien ja eri toimialojen välillä, sekä maantieteel-
listen rajojen yli.
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Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten 
arvostus

Danske Bank raportoi sinulle sijoituspalvelun piirissä ole-
van varallisuutesi kehityksestä sovituin aikavälein. Sijoi-
tukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupan-
tekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimei-
seen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin 
pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahasto-
yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä 
kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä lasket-
tua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest 

Rahastoyhtiön Oy:n hallinnoiman rahaston samana päivänä 
laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käyte-
tään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahas-
tosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoi-
tetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-
osuuden arvoa. 

Kunkin varainhoitostrategian raportoinnissa käytettävä 
vertailuindeksi lasketaan seuraavien indeksien omaisuus-
lajien mukaisista strategian neutraalipainoista:

Varain hoito
stra tegia

Omaisuuslaji Vertailuindeksi

Danske  
Varainhoito  
Korko

EUR Rahamarkkina Euribor 3M TR -indeksi

EUR Valtiolainat Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value -indeksi

Globaalit Valtiolainat JP Morgan Global Government Bond ex. Japan heg EUR-indeksi

Globaalit inflaatiosidotut lainat Barclays World Govt Inflation 1-10 Year TR hdg EUR -indeksi

Korkean luottoluokituksen 
yrityslainat

Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below EUR -indeksi

Matalan luottoluokituksen 
yrityslainat

Barclays GL HY CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH 
-indeksi

Kehittyvien maiden lainat JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR - indeksi

Danske  
Varainhoito 
Yhdistelmä  
10, 20, 35, 50, 
65, 80, 90

EUR Rahamarkkina Euribor 3M TR -indeksi

EUR Valtiolainat Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value -indeksi

Globaalit Valtiolainat JP Morgan Global Government Bond ex. Japan heg EUR-indeksi

Globaalit inflaatiosidotut lainat Barclays World Govt Inflation 1-10 Year TR hdg EUR -indeksi

Korkean luottoluokituksen 
yrityslainat

Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below EUR -indeksi

Matalan luottoluokituksen 
yrityslainat

Barclays GL HY CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH 
-indeksi

Kehittyvien maiden lainat JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR -indeksi

Kotimaiset Osakkeet OMX Helsinki Cap Index TR Gross -indeksi

Globaalit Osakkeet MSCI World All Countries Index TR Net -indeksi

Danske  
Varainhoito  
Osake

Kotimaiset osakkeet OMX Helsinki Cap Index TR Gross -indeksi

Globaalit osakkeet MSCI World All Countries Index TR Net -indeksi
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Varainhoitostrategia ja sijoitustoiminnan tavoite

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavä-
lillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Danske 
Bank ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamisesta.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varain-
hoitostrategian varat sellaisten suomalaisten ja ulkomais-
ten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen, vaihtoeh-
torahastojen (AIF) ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka 
sijoittavat varansa kansainvälisille osake-, korko-, ja vaihto-
ehtosijoitusten markkinoille.

Varainhoitostrategian sijoitusprosessissa hyödynnetään 
Top-Down -analyysiä, jossa ensin tarkastellaan makrotalou-
den tilaa ja sen vaikutuksia eri talousalueisiin, minkä pohjal-
ta tehdään lopulliset sijoitusvalinnat. Varainhoitostrategian 
sijoitusprosessissa ei seurata indeksiä, vaan pyritään aktii-
visen salkunhoidon keinoin arvonnousuun pitkällä aikavälil-
lä. Osake- ja korkopohjaisten sijoitusten osuudet varainhoi-
tostrategiassa voivat vaihdella välillä +/– 20 prosenttiyk-
sikköä perusjakaumaan nähden. Omaisuusluokkien sisäisil-
le painotuksille ei ole asetettu rajoitteita.

Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle 
(modifioitu duraatio mittarina) on asetettu rajoitus ja keski-
määräinen juoksuaika voi vaihdella perustilanteeseen näh-
den +/-3.0 -yksikköä.

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus -strategioissa voidaan 
osake- ja korkopohjaisten sijoitusten lisäksi sijoittaa myös 
vaihtoehtoisten omaisuusluokkien sijoitusrahastoihin, ku-
ten pääoma-, kiinteistö-, ja infrastruktuurisijoituksiin keskit-
tyviin vaihtoehtorahastoihin (AIF). Vaihtoehtoisten sijoitus-
ten osuus voi vaihdella 0–30 % välillä koko varainhoitostra-
tegian varoista. Salkunhoitaja päättää aina erikseen vaihto-
ehtoisten sijoitusten käyttämisestä ja näiden sijoitusten  
rahoittamisesta joko korko- tai osakesijoituksista.

Varainhoitostrategioissa käytettävien sijoituskohteiden et-
sintä ja valinta perustuu rahastojen valintaan erikoistuneen 
tiimin asiantuntijoiden päätöksiin. Nämä asiantuntijat vas-
taavat, että varainhoitostrategioissa käytetyt sijoituskoh-
teet on valittu systemaattisen prosessin kautta, jossa valin-
takriteereinä käytetään sekä määrällisiä että laadullisia  
näkökulmia. Varainhoitostrategian salkunhoitaja käyttää  
tämän tiimiin valikoimia sijoituskohteita toteuttaessaan  
varainhoitostrategian ja sijoitusnäkemyksen mukaisia sijoi-
tuspäätöksiä.

Varainhoitostrategian varoista voidaan sijoittaa enintään 
40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon.

PERUSTIEDOT

Saatavissa seuraa
vissa palveluissa

Danske Varainhoito Yksilöllinen

Sopimus Täyden valtakirjan  
varainhoitosopimus

Varainhoitostrategian 
salkunhoitaja

Danske Bank

Sijoitusten hajautus Salkunhoitajan toimesta sijoitukset 
ovat hajautettu noin 7–30 eri sijoi-
tuskohteeseen Varainhoitostrate-
gian mukaisesti.

Sijoituskohteet Sijoitusrahastot, pörssinoteeratut 
sijoitusrahastot (ETF), erikoissijoi-
tusrahastot, vaihtoehtorahastot 
(AIF).

Sijoitusten seuranta Voit seurata tapahtumia, omistuksia 
ja arvonmuutoksia mobiilipalveluis-
ta ja verkkopankista. Tämän lisäksi 
voit seurata verkkopankin välityksel-
lä myös sijoitustesi arvonkehitystä 
suhteessa vertailuindeksiin ja luovu-
tusvoitto- ja tappiotietoja. Saat 
myös sovituin aikavälein Palveluun 
liittyvän sijoitusraportin. (sis. Tuot-
tovertailun suhteessa vertailuindek-
siin, luovutusvoitto/-tappiotiedot)

Varojen osanostot Min 1 000 euroa

Varainhoitopalkkio Danske Sijoituspalvelun palvelu-
tasokohtaiset palkkiot. Tiedot  
kuluista ja palkkioista on esitelty 
sijoituspalvelun palvelu taso-
kohtaisessa hinnastossa.

Rahoitusmahdollisuus Kyllä

Verotus Arvopapereiden myynneistä,  
tuotto-osuuksien maksuista,  
rahasto-osuuksien lunastuksista  
ja vaihdoista toisen sijoitus- 
rahaston osuuksiin. Voit seurata 
verotuksellista tilannetta joko  
verkkopankista tai Palveluun  
liittyvästä sijoitusraportista.

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus -strategiat
Danske Varainhoito Korko Plus -strategia 
Danske Varainhoito Osake Plus -strategia
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Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä – Autamme sinua löytämään tilanteeseesi sopivan varainhoitostrategian

Riski tarkoittaa yleensä salkun arvon poikkeamista tuotto-oletuksesta tiettynä ajankohtana. Sijoittajan on siksi tärkeää so-
peuttaa sijoitussalkkunsa riskitaso vastaamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Arvioimme riskinottohalukkuutesi ja tappi-
onkantokykysi ja annamme tämän pohjalta suosituksemme sijoitusten hajauttamiseksi eri omaisuuslajien kesken. Yhdeksän 
eri riskitason omaavaa vaihtoehtoa antavat meille mahdollisuuden räätälöidä varainhoitostrategian juuri sinun tarpeitasi 
vastaavaksi.

Aika tasoittaa arvonvaihtelua

Sijoitussalkun tuotto-oletus riippuu valitsemasi varainhoitostrategian riskitasosta. Pääsääntöisesti mitä enemmän riskiä 
strategia sisältää, sitä suurempi arvonvaihtelu voi olla ja sitä kauemmas toteutunut tuotto voi oletuksesta poiketa. Salkun 
sisältämästä riskistä johtuva tuottojen heilunta tasoittuu kuitenkin yleensä ajan kuluessa. Jos sijoitushorisontti on pitkä, voi 
turvallisuushakuinenkin sijoittaja lisätä riskitasoa varainhoitostrategiassaan. Kääntäen, jos sijoitushorisontti on lyhyt, saat-
taa tuottohakuisenkin sijoittajan olla hyvä harkita matalampaa riskitasoa varainhoitostrategiassaan. 

Yhdeksän eri riskiprofiilin varainhoitostrategiaa

Neutraalitilanteessa sekä osake- että korkopohjaisten sijoitusten osuus eri sijoitusstrategioiden varoista on kuvattu alla.

Varainhoitostrategia Osuus  
koroissa %

Osuus  
osakkeissa %

Vaihteluvälin  
rajat %

Suositeltava 
minimi sijoitusaika 

Varainhoito Korko Plus 100 – – 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä Plus 10 90 10 +/-20% 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä Plus 20 80 20 +/-20% 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä Plus 35 65 35 +/-20% 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä Plus 50 50 50 +/-20% 3 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä Plus 65 35 65 +/-20% 4 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä Plus 80 20 80 +/-20% 4 vuotta

Varainhoito Yhdistelmä Plus 90 10 90 +/-20% 5 vuotta

Varainhoito Osake Plus – 100 – 5 vuotta

Korko Plus

Riskitaso ja sijoitusaikasuositus kasvavat

Tu
ot

to
ha

ku
is

uu
s 

ka
sv

aa

Yhdistelmä Plus 10

Yhdistelmä Plus 20

Yhdistelmä Plus 35

Yhdistelmä Plus 50

Yhdistelmä Plus 65

Yhdistelmä Plus 80

Yhdistelmä Plus 90

Osake Plus
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Osakepohjaisten sijoitusten perusjakauma maantieteellisten alueiden välillä

Varainhoitostrategioissa osakepohjaiset sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti sekä myös toimialakohtaisesti. 
Salkunhoitaja toteuttaa sijoitusnäkemystä tämän rakenteen puitteissa. Varainhoitostrategioiden osakepohjaisissa sijoituk-
sissa on perustilanteessa 20 % kotimarkkinapainotus.

Korkopohjaisten sijoitusten perusjakauma eri korkoomaisuusluokkien välillä

Varainhoitostrategioissa korkopohjaiset sijoitukset on hajautettu korkoluokittain sekä myös korkoriskin suhteen. 
Salkunhoitaja toteuttaa sijoitusnäkemystä tämän rakenteen puitteissa.

 Kotimaiset osakkeet

 Eurooppalaiset osakkeet

 Pohjois-Amerikkalaiset osakkeet

 Japanilaiset osakkeet

 Kehittyvien markkinoiden osakkeet

 EUR valtiolainat ja rahamarkkina

 Globaalit valtiolainat

 Globaalit inflaatiolinkatut lainat

 Korkean luottoluokituksen yrityslainat

 Matalan luottoluokituksen yrityslainat

 Kehittyvien maiden lainat

20 %

50 %

25 %

5 %
10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

40 %
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Sijoittajakohderyhmä

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus, Danske Varainhoito 
Korko Plus ja Danske Varainhoito Osake Plus -strategiat 
sopivat sinulle, kun haluat ammattitaitoisesti hoidetun ja 
hyvin hajautetun sijoitusratkaisun, jonka kanssa on hyvä 
olla kaikissa markkinatilanteissa. Huolellisesti hajautettu ja 
aktiivisesti tasapainotettu sijoituskokonaisuus on avain 
menestyksekkääseen sijoitustoimintaan. Hajaut ta mal la 
omaisuuttasi eri omaisuusluokkiin voit madaltaa kokonais-
varallisuutesi riskitasoa tuottomahdollisuudesta merkittä-
västi tinkimättä. 

Sinun tulee aina huolehtia siitä, että valitsemasi varainhoi-
tostrategia soveltuu omiin sijoitustarkoituksiisi, ja sinun tu-
lee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyihin va-
rainhoitostrategioiden ominaisuuksiin (erityisesti niihin liit-
tyviin riskeihin) ja Täyden valtakirjan varainhoitoa koske-
vaan sopimukseen ja sen liitteisiin.

Danske Varainhoito Korko Plus sopii erityisesti varovaisel-
le sijoittajalle. Varainhoitostrategia soveltuu sijoittajalle, 
joka tavoittelee perinteistä rahamarkkina- ja joukkolainasi-
joitusta parempaa tuottoa ja joka hyväksyy myös sijoitusten 
ajoittaisen arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi 
myös laskea. Suositeltava sijoitusaika varainhoitostrate-
gialle on yli kolme vuotta. 

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus 10 sopii erityisesti 
sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa 
tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta mata-
lampaa riskiä. Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka 
haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja 
vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoiden kesken ja joka hy-
väksyy varainhoitostrategian ajoittain voimakkaankin ar-
vonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. 
Varainhoitostrategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme 
vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus 20 sopii erityisesti 
sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa 
tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta mata-
lampaa riskiä. Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka 
haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja 
vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoiden kesken ja joka hy-
väksyy varainhoitostrategian ajoittain voimakkaankin ar-
vonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. 
Varainhoitostrategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme 
vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus 35 sopii erityisesti 
sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa 
tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta mata-
lampaa riskiä. Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka 
haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja 
vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoiden kesken ja joka hy-
väksyy varainhoitostrategian ajoittain voimakkaankin ar-
vonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. 
Varainhoitostrategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme 
vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus 50 sopii erityisesti 
sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa 
tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta mata-
lampaa riskiä. Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka 
haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja 
vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoiden kesken ja joka hy-
väksyy varainhoitostrategian ajoittain voimakkaankin ar-
vonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. 
Varainhoitostrategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme 
vuotta. 

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus 65 sopii korkeaa 
tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja 
joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja 
sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoito-
strategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa 
tehokkaasti eri osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten 
markkinoiden kesken. Varainhoitostrategian suositeltava 
sijoitusaika on yli neljä vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus 80 sopii korkeaa 
tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja 
joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja 
sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Varainhoito-
strategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa 
tehokkaasti eri osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten 
markkinoiden kesken. Varainhoitostrategian suositeltava 
sijoitusaika on yli neljä vuotta.

Danske Varainhoito Yhdistelmä Plus 90 sopii erityisesti 
korkeaa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on 
pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihte-
lun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Varain-
hoitostrategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa ha-
jauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko- ja vaihtoeh-
toisten sijoitusten markkinoiden kesken. Varainhoito-
strategian suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta.

Danske Varainhoito Osake Plus sopii erityisesti korkeaa 
tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja 
joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja 
sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. 
Varainhoitostrategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka halu-
aa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osakemarkkinoiden 
kesken. Varainhoitostrategian suositeltava sijoitusaika on 
yli viisi vuotta. 
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Riskiprofiili

Varainhoitostrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden ar-
vot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat 
menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehi-
tys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan si-
joitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden 
yleinen kehitys, korkojen muutokset ja muutokset kiinteistö- 
ja raaka-ainemarkkinoilla heijastuvat varainhoitostrategi-
oissa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoihin, jotka voivat 
heilahdella voimakkaastikin. Varainhoitostrategian sisältä-
mien sijoitusten riskit ja tuotot riippuvat sijoituskohteena 
olevien osake- ja korkorahastojen, raaka-ainerahastojen, 
kiinteistörahastojen, absoluuttiseen tuottoon pyrkivien ra-
hastojen tai muiden vaihtoehtorahastojen (AIF) menestyk-
sellisyydestä.

Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantieteelli-
seen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä riski. 
Tällöin esimerkiksi tietylle toimialoille tai tietylle maantie-
teelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat alttiita juuri 
kyseisen toimialan tai maantieteellisen alueen tulevaisuu-
dennäkymien muutoksille kun taas laajemmin hajautetuis-
sa sijoituksissa on tyypillisempää markkinariski, jossa osa-
kesijoitusten arvoon vaikuttaa maailmanlaajuinen osake-
markkinoiden kurssikehitys. Korkosijoituksiin sisältyy kor-
koriski ja luottoriski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin 
ollen pääsääntöisesti käänteisesti varainhoitostrategiassa 
käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laski-
essa varainhoitostrategiassa olevien sijoitusrahastojen 
arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo las-
kee. 

Vaihtoehtorahastojen (AIF) riskitaso vastaa osakesijoitus-
ten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi 
rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan tulee kuitenkin huo-
mata, että strategian sijoituskohteiden arvonkehitys voi 
poiketa merkittävästi esimerkiksi osake- tai korkomarkki-
noille sijoittavien strategioiden arvonkehityksestä. 

Vaihtoehtorahastot (AIF) voivat sijoittaa muun muassa sel-
laisiin kohteisiin kuin pörssinoteeraamattomiin yrityksiin, 
infrastruktuuriin, metsiin, peltoihin ja kiinteistöihin, markki-
natilanteen muutokset ja kyseisten alojen tulevaisuuden 
näkymät vaikuttavat kyseisten sijoitusten arvoon.

Vaihtoehtorahastojen (AIF) likviditeetti poikkeaa korko- ja 
osakesijoituksiin tehdyistä sijoituksista. Näiden osalta si-
joittajan on kyettävä kestämään jaksoja, jolloin vaihtoehto-
rahaston rahasto-osuudet eivät ole rahaksi muutettavissa.

Varainhoitostrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen ar-
voon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luotto-
luokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietyl-
le maantieteelliselle alueelle keskittyvien korkosijoitusten 
arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkkinoiden 
yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin 
liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien 
muutokset vaikuttavat varainhoitostrategiassa käytettyjen 
rahasto-osuuksien arvoon. Varainhoitostrategioissa käy-
tettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä lisäksi selvitysriski, 
poliittinen riski (erityisesti kehittyville markkinoille kohdis-
tuvat sijoitukset), operatiivinen riski sekä force majeure 
-riski. Sijoitusten arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikke-
uksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likvidi-
teettiriski, jos esimerkiksi varainhoitostrategian sijoitus-
kohteena olevia sijoitusrahastoja ei saada muutettua kätei-
seksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. 
Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa varainhoitostrategi-
oiden edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suurem-
mat ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa. 
Varainhoitostrategian edellä mainittuja riskejä pyritään 
pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella mm. eri 
omaisuuslajien ja eri toimialojen välillä, sekä maantieteel-
listen rajojen yli.
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Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten 
arvostus

Danske Bank raportoi sinulle Danske sijoituspalvelun pii-
rissä olevan varallisuutesi kehityksestä sovituin aikavä- 
lein. Sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen  
kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden  
viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvo - 
pa perin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest 
Rahasto yhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta 
viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivä-
nä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske 

Invest Rahastoyhtiön Oy:n hallinnoiman rahaston samana 
päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, 
käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden 
rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla 
tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua ra-
hasto-osuuden arvoa. 

Kunkin varainhoitostrategian raportoinnissa käytettävä 
vertailuindeksi lasketaan seuraavien indeksien omaisuus-
lajien mukaisista strategian neutraalipainoista:

Varain hoito
stra tegia

Omaisuuslaji Vertailuindeksi

Danske 
Varainhoito 
Korko Plus

EUR Rahamarkkina Euribor 3M TR -indeksi

EUR Valtiolainat Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value -indeksi

Globaalit Valtiolainat JP Morgan Global Government Bond ex. Japan heg EUR-indeksi

Globaalit inflaatiosidotut lainat Barclays World Govt Inflation 1-10 Year TR hdg EUR -indeksi

Korkean luottoluokituksen 
yrityslainat

Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below EUR -indeksi

Matalan luottoluokituksen 
yrityslainat

Barclays GL HY CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH 
-indeksi

Kehittyvien maiden lainat JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR - indeksi

Danske  
Varainhoito 
Yhdistelmä Plus 
10, 20, 35, 50, 
65, 80, 90

EUR Rahamarkkina Euribor 3M TR -indeksi

EUR Valtiolainat Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value -indeksi

Globaalit Valtiolainat JP Morgan Global Government Bond ex. Japan heg EUR-indeksi

Globaalit inflaatiosidotut lainat Barclays World Govt Inflation 1-10 Year TR hdg EUR -indeksi

Korkean luottoluokituksen 
yrityslainat

Barclays Euro-Agg 500MM Corp A and Below EUR -indeksi

Matalan luottoluokituksen 
yrityslainat

Barclays GL HY CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH 
-indeksi

Kehittyvien maiden lainat JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR -indeksi

Kotimaiset Osakkeet OMX Helsinki Cap Index TR Gross -indeksi

Globaalit Osakkeet MSCI World All Countries Index TR Net -indeksi

Danske  
Varainhoito  
Osake Plus

Kotimaiset Osakkeet OMX Helsinki Cap Index TR Gross -indeksi

Globaalit Osakkeet MSCI World All Countries Index TR Net -indeksi
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Danske Osakesalkku Suomi on ratkaisumme suoraa osakesijoittamista ja kotimaisia osakkeita arvostavil-
le sijoittajille. Osakesalkku Suomi sopii osaksi hajautettua kokonaissalkkua.

Osakesalkku Suomi avaa sinulle mahdollisuuden hyötyä kotimaisten osakkeiden arvonkehityksestä ja näke-
myksellisestä salkunhoidosta yhdellä ratkaisulla. Osakesalkun varainhoito on aina aktiivista toimintaa. 
Sijoitusmahdollisuudet muuttuvat ajassa, uusia markkinoita syntyy ja uusia rahoitusvälineitä tulee kaupan-
käynnin kohteeksi. Alati muuttuva sijoitusuniversumi vaatii jatkuvaa seurantaa, analyysia ja päätöksiä. 
Varainhoitoasiakkaiden salkunhoitajalla, Danske Bankilla, on kyky vastata tähän haasteeseen puolestasi.

Danske Osakesalkku Suomi

17  VAR AINHOITOESITE



Varainhoitostrategia ja sijoitustoiminnan tavoite

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä 
arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Danske 
Bank ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamisesta.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varain-
hoitostrategian varat salkunhoitajan näkemyksen mukai-
sesti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin  
osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskija on suomalainen, 
Suomessa noteerattu tai Suomen taloudesta merkittävästi 
riippuvainen yhtiö. Varainhoitostrategia perustuu aktiivi-
seen salkunhoitoon ja siinä pyritään hyödyntämään sijoitus-
teemoja, joista erityisesti Suomen osakemarkkinoilla kau-
pankäynnin kohteena olevien osakkeiden oletetaan hyöty-
vän. Varainhoitostrategian varat sijoitetaan salkunhoitajan 
näkemyksen mukaisesti osakkeisiin, joilla on muun muassa 
parhaat kasvunäkymät, korkeimmat osingonmaksuodotuk-
set ja jotka hyötyvät toimialojen rakennemuutoksista ja 
osaavat parhaiten hyödyntää globalisaation ja pitkän aika-
väliin suurimpien ja voimistuvien kehityssuuntien tarjoa-
mat mahdollisuudet. 

Yksittäisten osakevalintojen merkitys koko varainhoitostra-
tegian kehitykselle on merkittävä, koska varainhoitostrate-
gian varat ovat keskimäärin hajautettu vain 10–20 osak-
keeseen sekä käteisvaroihin. Salkunhoitaja voi kuitenkin 
poiketa tästä näkemyksensä mukaisesti markkinatilanteen 
niin vaatiessa. Varainhoitostrategian varoista voidaan si-
joittaa enintään 20 prosenttia samaan osakkeeseen. Jos 
tämä raja ylittyy markkina-arvon muutosten johdosta, sal-
kunhoitaja pyrkii markkinatilanne huomioiden tasapainotta-
maan kyseisen osakkeen painoa varainhoitostrategiassa. 
Sijoituskohteiden valinnassa painottuvat keskimääräistä 
enemmän markkina-arvoltaan suuremmat yhtiöt pienem-
piin yhtiöihin liittyvän suuremman likviditeettiriskin vuoksi. 
Varainhoitostrategian käteisvarat sijoitetaan talletuksiin. 
Varainhoitostrategiassa käytettäviä sijoituskohteita voi-
daan muuttaa markkinatilanteen mukaan sijoitusaikana 
salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti.

Danske Osakesalkku Suomi -strategia

PERUSTIEDOT

Saatavissa seuraa
vissa palveluissa

Danske Varainhoito Yksilöllinen

Sopimus Täyden valtakirjan  
varainhoitosopimus

Varainhoitostrategian 
salkunhoitaja

Danske Bank

Sijoitusten hajautus Salkunhoitajan toimesta sijoitukset 
ovat hajautettu 10–20 eri sijoitus-
kohteeseen Varainhoitostrategian 
mukaisesti.

Sijoituskohteet Julkisen kaupankäynnin kohteena 
olevat osakkeet, joiden liikkeeseen-
laskija on suomalainen, Suomessa 
toimiva, Suomessa noteerattu taik-
ka Suomen taloudesta merkittäväs-
ti riippuvainen yhtiö

Sijoitusten seuranta Voit seurata tapahtumia, omistuksia 
ja arvonmuutoksia mobiilipalveluis-
ta ja verkkopankista. Tämän lisäksi 
voit seurata verkkopankin välityksel-
lä myös sijoitustesi arvonkehitystä 
suhteessa vertailuindeksiin ja luovu-
tusvoitto- ja tappiotietoja. Saat 
myös sovituin aikavälein Palveluun 
liittyvän sijoitusraportin. (sis. Tuot-
tovertailun suhteessa vertailuindek-
siin, luovutusvoitto/-tappiotiedot)

Varojen osanostot Min 1 000 euroa

Varainhoitopalkkio Danske Sijoituspalvelun palvelu-
tasokohtaiset palkkiot lisättynä 
strategiakohtaisella lisäpalkkiolla 
0,4% p.a. + ALV. Tiedot kuluista  
ja palkkioista on esitelty sijoitus-
palvelun palvelutasokohtaisessa 
hinnastossa.

Rahoitusmahdollisuus Kyllä

Verotus Arvopapereiden myynneistä,  
osingoista. Voit seurata verotuk-
sellista tilannetta joko verkko-
pankista tai Palveluun liittyvästä 
sijoitusraportista.
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Sijoittajakohderyhmä 

Varainhoitostrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa ammat-
titaitoisesti hoidetun sijoitusratkaisun. Varainhoitostrategia 
Danske Osakesalkku Suomi sopii erityisesti korkeaa tuot-
toa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja 
joka hyväksyy sijoituksien voimakkaan arvonvaihtelun. 
Strategia sopii osaksi globaalisti hajautettua sijoitussalk-
kua. Suositeltava sijoitusaika varainhoitostrategialle on yli 
viisi vuotta. Asiakas vastaa itse strategian soveltuvuudesta 
sijoitustarkoituksiinsa.

Riskiprofiili

Varainhoitostrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvo 
voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat me-
nettää sijoittamiaan varoja. Varainhoitostrategian kohtee-
na olevien sijoituskohteiden tuleva arvonkehitys riippuu 
markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoi-
mien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen 
kehitys sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa ja salkun 
yksittäisten sijoituskohteiden kehitys heijastuu varainhoito-
strategian sijoituskohteiden arvoon, joka voi heilahdella voi-
makkaastikin. Koska varainhoitostrategian sijoituskohteet 
ovat keskittyneet Suomeen keskimäärin 10–20 sijoitus-

kohteeseen, voi arvonvaihtelu olla voimakkaampaa kuin laa-
jemmin hajautetun sijoitusvaihtoehdon arvonvaihtelu.

Tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyminen varainhoi-
tostrategiassa johtaa siihen, että sijoitukset ovat alttiita 
erityisesti kyseisen maantieteellisen alueen tulevaisuuden 
näkymien muutoksille. Lisäksi globaali osakemarkkinoiden 
kehitys vaikuttaa sijoituskohteiden arvonkehitykseen. 
Varainhoitostrategian keskittyminen näkemyksellisiin osa-
kevalintoihin voi johtaa tiettyjen toimialojen painottumiseen 
strategiassa, jonka johdosta myös kyseisen toimialan tule-
vaisuudennäkymien muutos voi vaikuttaa sijoitusten ar-
voon laajemmin hajautettua varainhoitostrategiaa voimak-
kaammin. Tätä toimialariskiä pyritään salkunhoidossa ra-
joittamaan siten, ettei varainhoitostrategiassa sijoiteta kui-
tenkaan kaikkia varoja tietylle yksittäiselle toimialalle. Kuten 
muuhunkin sijoitustoimintaan myös tämän varainhoitostra-
tegian sijoituskohteisiin voi lähinnä poikkeuksellisissa 
markkinatilanteissa liittyä selvitysriski, likviditeettiriski 
sekä poliittinen riski, joiden kuitenkin voidaan nähdä olevan 
melko pieniä Suomen osakemarkkinoille sijoitettaessa. 
Kuitenkin poikkeuksellisissa markkinatilanteissa nämä ris-
kit voivat johtaa esimerkiksi siihen, ettei varainhoitostrate-
giassa olevia sijoituskohteita saada muutettua käteiseksi 
kohtuullisessa ajassa ja/tai kohtuulliseen hintaan.

1. Yhtiöiden seuranta ja seulonta

Sijoituskohteen valintakriteereinä käytetään yhtiön 
markkina-arvoa, osakkeen likviditeettiä, osakkeen ar-
vostusta, yhtiön taseen laatua, tuloskasvua, odo tuksia 
kehityksestä ja liiketoiminnan osallistumista mega-
trendeihin (esimerkiksi ympäristö, energia, kehit tyvät 
markkinat).

2. Ideointi ja yhtiöiden tarkempi analyysi

Tuoreimpien yhtiötutkimusten läpikäynti, sektoriasi-
antuntijan näkemys ja keskustelut analyytikoiden 
kanssa, vertailuyhtiöiden hinnoittelu, yhtiötapaami-
set, keskustelut yhtiöstä kollegoiden kanssa (ideat,  
argumentit, kokemukset).

3. Yhtiön valinta

Salkun riski- ja tuotto-oletusten tarkastelu ja yhtiöpai-
non valitseminen.

4. Sijoituspäätösten toteuttaminen

Yhtiön ja markkinan tekninen kuva ja osakekauppojen 
ajoitus.

Danske Suomi Osake – sijoitusprosessin kuvaus

Danske Osakesalkku Suomi

4. Sijoitus
päätösten  

toteuttaminen

1. Yhtiöiden  
seuranta

3. Yhtiön  
valinta

2. Tarkempi  
yhtiöanalyysi
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Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten 
arvostus

Danske Bank raportoi sinulle Danske Varainhoito – sijoitus-
palvelun piirissä olevan varallisuutesi kehityksestä sovituin 
aikavälein. Sijoitukset arvostetaan raportointikauden vii-

meiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportoin-
tikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin 
arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. 

Varainhoitostrategian raportoinnissa käytettävä vertailu-
indeksi on:

Varainhoitostrategia Omaisuuslaji Vertailuindeksi

Danske Osakesalkku Suomi Kotimaiset Osakkeet OMX Helsinki Cap Index TR Gross -indeksi
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Danske Osakesalkku Pohjoismaat on ratkaisumme suoraa osakesijoittamista ja pohjoismaisia (Suomi, 
Ruotsi, Tanska ja Norja) osakkeita arvostaville sijoittajille. Osakesalkku Pohjoismaat sopii osaksi hajautet-
tua kokonaissalkkua.

Osakesalkku Pohjoismaat avaa sinulle mahdollisuuden hyötyä pohjoismaisten osakkeiden arvonkehityk-
sestä ja näkemyksellisestä salkunhoidosta yhdellä ratkaisulla. Osakesalkun varainhoito on aina aktiivista  
toimintaa. Sijoitusmahdollisuudet muuttuvat ajassa, uusia markkinoita syntyy ja uusia rahoitusvälineitä  
tulee kaupankäynnin kohteeksi. Alati muuttuva sijoitusuniversumi vaatii jatkuvaa seurantaa, analyysia ja 
päätöksiä. Varainhoitoasiakkaiden salkunhoitajalla, Danske Bankilla, on kyky vastata tähän haasteeseen 
puolestasi.

Danske Osakesalkku Pohjoismaat
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Varainhoitostrategia ja sijoitustoiminnan tavoite

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä 
arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Danske 
Bank ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamisesta.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varain-
hoitostrategian varat salkunhoitajan näkemyksen mukai-
sesti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin  
osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskija on pohjoismainen, 
Pohjoismaissa noteerattu tai Pohjoismaiden taloudesta 
merkittävästi riippuvainen yhtiö. Varainhoitostrategia pe-
rustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja siinä pyritään hyödyntä-
mään sijoitusteemoja, joista erityisesti Pohjoismaisilla 
osakemarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien osak-
keiden oletetaan hyötyvän. Varainhoitostrategian varat si-
joitetaan salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti osakkei-
siin, joilla on muun muassa parhaat kasvunäkymät, kor-
keimmat osingonmaksuodotukset ja jotka hyötyvät toimi-
alojen rakennemuutoksista ja osaavat parhaiten hyödyntää 
globalisaation ja pitkän aikaväliin suurimpien ja voimistuvi-
en kehityssuuntien tarjoamat mahdollisuudet. 

Yksittäisten osakevalintojen merkitys koko varainhoitostra-
tegian kehitykselle on merkittävä, koska varainhoitostrate-
gian varat ovat keskimäärin hajautettu vain 10–20 osak-
keeseen sekä käteisvaroihin. Salkunhoitaja voi kuitenkin 
poiketa tästä näkemyksensä mukaisesti markkinatilanteen 
niin vaatiessa. Varainhoitostrategian varoista voidaan si-
joittaa enintään 20 prosenttia samaan osakkeeseen. Jos 
tämä raja ylittyy markkina-arvon muutosten johdosta, sal-
kunhoitaja pyrkii markkinatilanne huomioiden tasapainotta-
maan kyseisen osakkeen painoa varainhoitostrategiassa. 
Sijoituskohteiden valinnassa painottuvat keskimääräistä 
enemmän markkina-arvoltaan suuremmat yhtiöt pienem-
piin yhtiöihin liittyvän suuremman likviditeettiriskin vuoksi. 
Varainhoitostrategian käteisvarat sijoitetaan talletuksiin. 
Varainhoitostrategiassa käytettäviä sijoituskohteita voi-
daan muuttaa markkinatilanteen mukaan sijoitusaikana 
salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti.

Danske Osakesalkku Pohjoismaat-strategia

PERUSTIEDOT

Saatavissa seuraa
vissa palveluissa

Danske Varainhoito Yksilöllinen

Sopimus Täyden valtakirjan  
varainhoitosopimus

Varainhoitostrategian 
salkunhoitaja

Danske Bank

Sijoitusten hajautus Salkunhoitajan toimesta sijoitukset 
ovat hajautettu 10–20 eri sijoitus-
kohteeseen Varainhoitostrategian 
mukaisesti

Sijoituskohteet Julkisen kaupankäynnin kohteena 
olevat osakkeet, joiden liikkeeseen-
laskija on pohjoismainen (Suomi, 
Ruotsi, Tanska, Norja), Pohjoismais-
sa toimiva, Pohjoismaissa noteerat-
tu taikka Pohjoismaiden taloudesta 
merkittävästi riippuvainen yhtiö

Sijoitusten seuranta Voit seurata tapahtumia, omistuksia 
ja arvonmuutoksia mobiilipalveluis-
ta ja verkkopankista. Tämän lisäksi 
voit seurata verkkopankin välityksel-
lä myös sijoitustesi arvonkehitystä 
suhteessa vertailuindeksiin ja luovu-
tusvoitto- ja tappiotietoja. Saat 
myös sovituin aikavälein Palveluun 
liittyvän sijoitusraportin. (sis. Tuot-
tovertailun suhteessa vertailuindek-
siin, luovutusvoitto/-tappiotiedot)

Varojen osanostot Min 1 000 euroa

Varainhoitopalkkio Danske Sijoituspalvelun palvelu-
tasokohtaiset palkkiot lisättynä 
strategiakohtaisella lisäpalkkiolla 
0,4% p.a. + ALV. Tiedot kuluista  
ja palkkioista on esitelty sijoitus-
palvelun palvelutasokohtaisessa 
hinnastossa.

Rahoitusmahdollisuus Kyllä

Verotus Arvopapereiden myynneistä,  
osingoista. Voit seurata verotuk-
sellista tilannetta joko verkko-
pankista tai Palveluun liittyvästä 
sijoitusraportista
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Sijoittajakohderyhmä 

Danske Osakesalkku Pohjoismaat -strategia sopii sijoitta-
jalle, joka haluaa ammattitaitoisesti hoidetun sijoitusratkai-
sun. Varainhoitostrategia Danske Osakesalkku Pohjoismaat 
sopii erityisesti korkeaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, 
jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksien voi-
makkaan arvonvaihtelun. Strategia sopii osaksi globaalisti 
hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika va-
rainhoitostrategialle on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa itse 
strategian soveltuvuudesta sijoitustarkoituksiinsa.

Riskiprofiili

Varainhoitostrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvo 
voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menet-
tää sijoittamiaan varoja. Varainhoitostrategian kohteena 
olevien sijoituskohteiden tuleva arvonkehitys riippuu mark-
kinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien me-
nestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys 
sekä maailmanlaajuisesti että Pohjoismaissa ja salkun yk-
sittäisten sijoituskohteiden kehitys heijastuu varainhoito-
strategian sijoituskohteiden arvoon, joka voi heilahdella voi-
makkaastikin. Koska varainhoitostrategian sijoituskohteet 
ovat keskittyneet Pohjoismaihin keskimäärin 10–20 sijoi-
tuskohteeseen, voi arvonvaihtelu olla voimakkaampaa kuin 
laajemmin hajautetun sijoitusvaihtoehdon arvonvaihtelu. 

Tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyminen varainhoi-
tostrategiassa johtaa siihen, että sijoitukset ovat alttiita 
erityisesti kyseisen maantieteellisen alueen tulevaisuuden 
näkymien muutoksille. Lisäksi globaali osakemarkkinoiden 
kehitys vaikuttaa sijoituskohteiden arvonkehitykseen. 
Varainhoitostrategian keskittyminen näkemyksellisiin osa-
kevalintoihin voi johtaa tiettyjen toimialojen painottumiseen 
strategiassa, jonka johdosta myös kyseisen toimialan tule-
vaisuudennäkymien muutos voi vaikuttaa sijoitusten ar-
voon laajemmin hajautettua varainhoitostrategiaa voimak-
kaammin. Tätä toimialariskiä pyritään salkunhoidossa ra-
joittamaan siten, ettei varainhoitostrategiassa sijoiteta kui-
tenkaan kaikkia varoja tietylle yksittäiselle toimialalle. Kuten 
muuhunkin sijoitustoimintaan myös tämän varainhoitostra-
tegian sijoituskohteisiin voi lähinnä poikkeuksellisissa 
markkinatilanteissa liittyä selvitysriski, likviditeettiriski 
sekä poliittinen riski, joiden kuitenkin voidaan nähdä olevan 
melko pieniä Pohjoismaiden osakemarkkinoille sijoitettaes-
sa. Kuitenkin poikkeuksellisissa markkinatilanteissa nämä 
riskit voivat johtaa esimerkiksi siihen, ettei varainhoitostra-
tegiassa olevia sijoituskohteita saada muutettua käteiseksi 
kohtuullisessa ajassa ja/tai kohtuulliseen hintaan.

Euroalueen ulkopuolisiin osakesijoituksiin sisältyy valuutta-
kurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikut-
tavat sijoituskohteiden arvoon.

1. Yhtiöiden seuranta ja seulonta

Sijoituskohteen valintakriteereinä käytetään yhtiön 
markkina-arvoa, osakkeen likviditeettiä, osakkeen ar-
vostusta, yhtiön taseen laatua, tuloskasvua, odo tuksia 
kehityksestä ja liiketoiminnan osallistumista mega-
trendeihin (esimerkiksi ympäristö, energia, kehit tyvät 
markkinat).

2. Ideointi ja yhtiöiden tarkempi analyysi

Tuoreimpien yhtiötutkimusten läpikäynti, sektoriasi-
antuntijan näkemys ja keskustelut analyytikoiden 
kanssa, vertailuyhtiöiden hinnoittelu, yhtiötapaami-
set, keskustelut yhtiöstä kollegoiden kanssa (ideat,  
argumentit, kokemukset).

3. Yhtiön valinta

Salkun riski- ja tuotto-oletusten tarkastelu ja yhtiöpai-
non valitseminen.

4. Sijoituspäätösten toteuttaminen

Yhtiön ja markkinan tekninen kuva ja osakekauppojen 
ajoitus.

Danske Osakesalkku Pohjoismaat – sijoitusprosessin kuvaus

Danske Osakesalkku Pohjoismaat

4. Sijoitus
päätösten  

toteuttaminen

1. Yhtiöiden  
seuranta

3. Yhtiön  
valinta

2. Tarkempi  
yhtiöanalyysi
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Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten 
arvostus

Danske Bank raportoi sinulle Danske Sijoituspalvelun pii-
rissä olevan varallisuutesi kehityksestä sovituin aikavälein. 
Sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kau-

pantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden vii-
meiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopape-
rin pääasiallisella markkinapaikalla. 

Varainhoitostrategian raportoinnissa käytettävä vertailu-
indeksi on:

Varainhoitostrategia Omaisuuslaji Vertailuindeksi

Danske Osakesalkku Pohjoismaat Pohjoismaiset osakkeet OMX VINX Index TR Net EUR -indeksi

24  VAR AINHOITOESITE



Danske Osakesalkku Eurooppa on ratkaisumme suoraa osakesijoittamista ja eurooppalaisia osakkeita ar-
vostaville sijoittajille. Osakesalkku Eurooppa sopii osaksi hajautettua kokonaissalkkua.

Osakesalkku Eurooppa avaa sinulle mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten osakkeiden arvonkehityksestä 
ja näkemyksellisestä salkunhoidosta yhdellä ratkaisulla. Osakesalkun varainhoito on aina aktiivista toimin-
taa. Sijoitusmahdollisuudet muuttuvat ajassa, uusia markkinoita syntyy ja uusia rahoitusvälineitä tulee kau-
pankäynnin kohteeksi. Alati muuttuva sijoitusuniversumi vaatii jatkuvaa seurantaa, analyysia ja päätöksiä. 
Varainhoitoasiakkaiden salkunhoitajalla, Danske Bankilla, on kyky vastata tähän haasteeseen puolestasi.

Danske Osakesalkku Eurooppa
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Varainhoitostrategia ja sijoitustoiminnan tavoite

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä 
arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Danske 
Bank ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamisesta.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varain-
hoitostrategian varat salkunhoitajan näkemyksen mukai-
sesti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osak-
keisiin, joiden liikkeeseenlaskija on eurooppalainen, 
Euroopan alueella toimiva, Euroopan alueella noteerattu 
taikka Euroopan taloudesta merkittävästi riippuvainen yh-
tiö. Varainhoitostrategia perustuu aktiiviseen salkunhoi-
toon ja siinä pyritään hyödyntämään sijoitusteemoja, joista 
erityisesti Euroopan osakemarkkinalla kaupankäynnin koh-
teena olevien osakkeiden oletetaan hyötyvän. Varain hoito-
strategian varat sijoitetaan salkunhoitajan näkemyksen 
mukaisesti osakkeisiin, joilla on muun muassa parhaat kas-
vunäkymät, korkeimmat osingonmaksuodotukset ja jotka 
hyötyvät toimialojen rakennemuutoksista ja osaavat par-
haiten hyödyntää globalisaation ja pitkän aikavälin suurim-
pien ja voimistuvien kehityssuuntien tarjoamat mahdolli-
suudet. 

Yksittäisten osakevalintojen merkitys koko varainhoitostra-
tegian kehitykselle on merkittävä, koska varainhoitostrate-
gian varat ovat keskimäärin hajautettu vain 10–20 osak-
keeseen sekä käteisvaroihin. Salkunhoitaja voi kuitenkin 
poiketa tästä näkemyksensä mukaisesti markkinatilanteen 
niin vaatiessa. Varainhoitostrategian varoista voidaan si-
joittaa enintään 20 prosenttia samaan osakkeeseen. Jos 
tämä raja ylittyy markkina-arvon muutosten johdosta, sal-
kunhoitaja pyrkii markkinatilanne huomioiden tasapainotta-
maan kyseisen osakkeen painoa varainhoitostrategiassa. 
Sijoituskohteiden valinnassa painottuvat keskimääräistä 
enemmän markkina-arvoltaan suuremmat yhtiöt pienem-
piin yhtiöihin liittyvän suuremman likviditeettiriskin vuoksi. 
Varainhoitostrategian käteisvarat sijoitetaan talletuksiin. 
Varainhoitostrategiassa käytettäviä sijoituskohteita voi-
daan muuttaa markkinatilanteen mukaan sijoitusaikana 
salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti.

Danske Osakesalkku Eurooppa -strategia

PERUSTIEDOT

Saatavissa seuraa
vissa palveluissa

Danske Varainhoito Yksilöllinen

Sopimus Täyden valtakirjan  
varainhoitosopimus

Varainhoitostrategian 
salkunhoitaja

Danske Bank

Sijoitusten hajautus Salkunhoitajan toimesta sijoitukset 
ovat hajautettu 10–20 eri sijoitus-
kohteeseen Varainhoitostrategian 
mukaisesti

Sijoituskohteet Julkisen kaupankäynnin kohteena 
olevat osakkeet, joiden liikkeeseen-
laskija on eurooppalainen,  
Euroopassa toimiva, Euroopan 
alueella noteerattu taikka Euroopan 
taloudesta merkittävästi riippu-
vainen yhtiö

Sijoitusten seuranta Voit seurata tapahtumia, omistuksia 
ja arvonmuutoksia mobiilipalveluis-
ta ja verkkopankista. Tämän lisäksi 
voit seurata verkkopankin välityksel-
lä myös sijoitustesi arvonkehitystä 
suhteessa vertailuindeksiin ja luovu-
tusvoitto- ja tappiotietoja. Saat 
myös sovituin aikavälein Palveluun 
liittyvän sijoitusraportin. (sis. Tuot-
tovertailun suhteessa vertailuindek-
siin, luovutusvoitto/-tappiotiedot)

Varojen osanostot Min 1 000 euroa

Varainhoitopalkkio Danske Sijoituspalvelun palvelu-
tasokohtaiset palkkiot lisättynä 
strategiakohtaisella lisäpalkkiolla 
0,4% p.a. + ALV. Tiedot kuluista  
ja palkkioista on esitelty sijoitus-
palvelun palvelutasokohtaisessa 
hinnastossa.

Rahoitusmahdollisuus Kyllä

Verotus Arvopapereiden myynneistä,  
osingoista. Voit seurata verotuk-
sellista tilannetta joko verkko-
pankista tai Palveluun liittyvästä 
sijoitusraportista
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Sijoittajakohderyhmä 

Danske Osakesalkku Suomi -strategia sopii sijoittajalle, 
joka haluaa ammattitaitoisesti hoidetun sijoitusratkaisun. 
Varainhoitostrategia Danske Osakesalkku Eurooppa sopii 
erityisesti korkeaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka 
sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksien voimak-
kaan arvonvaihtelun. Strategia sopii osaksi globaalisti ha-
jautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika varain-
hoitostrategialle on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa itse stra-
tegian soveltuvuudesta sijoitustarkoituksiinsa.

Riskiprofiili

Varainhoitostrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvo 
voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menet-
tää sijoittamiaan varoja. Varainhoitostrategian kohteena 
olevien sijoituskohteiden tuleva arvonkehitys riippuu mark-
kinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien me-
nestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys 
sekä maailmanlaajuisesti että Euroopassa ja salkun yksit-
täisten sijoituskohteiden kehitys heijastuu varainhoitostra-
tegian sijoituskohteiden arvoon, joka voi heilahdella voimak-
kaastikin. Koska varainhoitostrategian sijoituskohteet ovat 
keskittyneet Eurooppaan keskimäärin 10–20 sijoituskoh-
teeseen, voi arvonvaihtelu olla laajemmin hajautetun sijoi-
tusvaihtoehdon arvonvaihtelua voimakkaampaa. 

Tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyminen varainhoi-
tostrategiassa johtaa siihen, että sijoitukset ovat alttiita eri-
tyisesti kyseisen maantieteellisen alueen tulevaisuuden nä-
kymien muutoksille. Lisäksi globaali osakemarkkinoiden ke-
hitys vaikuttaa sijoituskohteiden arvonkehitykseen. 
Varainhoitostrategian keskittyminen näkemyksellisiin osa-
kevalintoihin voi johtaa tiettyjen toimialojen painottumiseen 
strategiassa, jonka johdosta myös kyseisen toimialan tule-
vaisuudennäkymien muutos voi vaikuttaa sijoitusten arvoon 
laajemmin hajautettua varainhoitostrategiaa voimakkaam-
min. Tätä toimialariskiä pyritään salkunhoidossa rajoitta-
maan siten, ettei varainhoitostrategiassa sijoiteta kuiten-
kaan kaikkia varoja tietylle yksittäiselle toimialalle. Kuten 
muuhunkin sijoitustoimintaan myös tämän varainhoitostra-
tegian sijoituskohteisiin voi lähinnä poikkeuksellisissa mark-
kinatilanteissa liittyä selvitysriski, likviditeettiriski sekä po-
liittinen riski, joiden kuitenkin voidaan nähdä olevan melko 
pieniä Euroopan osakemarkkinoille sijoitettaessa. Kuitenkin 
poikkeuksellisissa markkinatilanteissa nämä riskit voivat 
johtaa esimerkiksi siihen, ettei strategiassa olevia sijoitus-
kohteita saada muutettua käteiseksi kohtuullisessa ajassa 
ja/tai kohtuulliseen hintaan.

Euroalueen ulkopuolisiin osakesijoituksiin sisältyy valuutta-
kurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikut-
tavat sijoituskohteiden arvoon.

1. Yhtiöiden seuranta ja seulonta

Sijoituskohteen valintakriteereinä käytetään yhtiön 
markkina-arvoa, osakkeen likviditeettiä, osakkeen ar-
vostusta, yhtiön taseen laatua, tuloskasvua, odo tuksia 
kehityksestä ja liiketoiminnan osallistumista mega-
trendeihin (esimerkiksi ympäristö, energia, kehit tyvät 
markkinat).

2. Ideointi ja yhtiöiden tarkempi analyysi

Tuoreimpien yhtiötutkimusten läpikäynti, sektoriasi-
antuntijan näkemys ja keskustelut analyytikoiden 
kanssa, vertailuyhtiöiden hinnoittelu, yhtiötapaami-
set, keskustelut yhtiöstä kollegoiden kanssa (ideat,  
argumentit, kokemukset).

3. Yhtiön valinta

Salkun riski- ja tuotto-oletusten tarkastelu ja yhtiöpai-
non valitseminen.

4. Sijoituspäätösten toteuttaminen

Yhtiön ja markkinan tekninen kuva ja osakekauppojen 
ajoitus.

Danske Osakesalkku Eurooppa – sijoitusprosessin kuvaus

Danske Osakesalkku Eurooppa
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Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten 
arvostus

Danske Bank raportoi sinulle Danske Sijoituspalvelun pii-
rissä olevan varallisuutesi kehityksestä sovituin aikavälein. 
Sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kau-

pantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden vii-
meiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopape-
rin pääasiallisella markkinapaikalla. 

Varainhoitostrategian raportoinnissa käytettävä vertailu-
indeksi on:

Varainhoitostrategia Omaisuuslaji Vertailuindeksi

Danske Osakesalkku Eurooppa Eurooppalaiset osakkeet MSCI Europe Total Return (net) -indeksi
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Ulkomaiset osingot ja luovutusvoitot ja Suomessa 
yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden 
verotus

Ulkomaisista osakkeista saadut osingot ja luovutusvoitot 
ovat Suomessa yleisesti verovelvolliselle sijoittajalle 
Suomessa verotettavaa tuloa, ellei sovellettava verosopi-
mus estä verotusta Suomessa. Ulkomaisesta yhtiöstä saa-
tuja osinkoja verotetaan kuten suomalaisesta yhtiöstä saa-
tuja osinkoja, jos osingonjakajana on nk. emo-tytäryhtiö-
direktiivissä (2011/96/EU) tarkoitettu yhtiö. Myös muusta 
ulkomaisesta yhtiöstä saatua osinkoa verotetaan samalla 
tavalla kuin vastaavasta suomalaisesta yhtiöstä saatua 
osinkoa, jos osingonjakajayhtiö on ilman valinnanmahdolli-
suutta ja vapautusta velvollinen suorittamaan tulostaan, 
josta osinko on jaettu, veroa vähintään 10 prosenttia ja

1) kyse on osingosta, jonka maksajayhtiön kotipaikka on 
ETA-valtiossa kyseisen maan verolainsäädännön mukaan 
eikä yhtiön kotipaikka ole verosopimuksen mukaan ETA-
alueen ulkopuolella olevassa valtiossa; tai

2) osingon maksajayhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä on 
verosopimus, jota sovelletaan osinkoon.

Tällöin ulkomaisesta listatusta yhtiöstä saaduista osingois-
ta 85 % on Suomessa veronalaista pääomatuloa ja 15 % 
verovapaata tuloa. Yllä kuvatut edellytykset täyttävästä ul-
komaisesta listaamattomasta yhtiöstä saaduista osingois-
ta osa on verovapaata tuloa, osa pääomatuloa ja osa tie-
tyissä tilanteissa ansiotuloa. Jos yllä kuvatut edellytykset 
eivät täyty (emo-tytäryhtiödirektiivi/verosopimus/veron-
maksuedellytys), ulkomaisesta listatusta tai listaamatto-
masta yhtiöstä saadut osingot ovat Suomessa kokonaan 
veronalaista ansiotuloa. Ulkomaisista osakkeista saatujen 
luovutusvoittojen ja -tappioiden laskentaan sovelletaan sa-
moja verosäännöksiä kuin suomalaisista osakkeista saatui-
hin luovutusvoittoihin ja -tappioihin. Luovutustappiot ovat 
verovähennyskelpoisia luovutusvoitoista tai muista pää-
omatuloista verovuonna ja viiden seuraavan verovuoden 
ajan.

Ulkomaisista osakkeista saatavia luovutusvoittoja verote-
taan pääsääntöisesti vain sijoittajan asuinvaltiossa. 
Ulkomaisten osakkeiden perusteella saatavaa osinkotuloa 
verotetaan yleensä myös ulkomailla, jolloin tulosta pidäte-
tään ulkomainen vero (nk. lähdevero, joka on verosopimus-
valtioista saatujen osinkojen osalta usein 15 %). Ulkomaille 
maksettu lähdevero otetaan verovelvollisen vaatimuksesta 
huomioon Suomessa verotusta toimitettaessa ja se yleen-
sä hyvitetään samasta tulosta Suomeen maksettavasta ve-
rosta. Joissain tapauksissa osingon lähdevaltio saattaa pe-
riä osingosta verosopimuksen mukaista veroa suuremman 
veron. Verosopimuksen mukaisen veron ylittävää lähdeve-
roa ei hyvitetä Suomessa vaan sijoittajalle hyvitetään vain 
verosopimuksen säännösten mukainen määrä. Mikäli sijoit-
taja ei hae itse takaisin verosopimuksen määräykset ylittä-
vää veroa liikkeeseenlaskijan kotivaltion veroviranomaisil-
ta, jää tämä vero yleensä sijoittajan lopulliseksi kuluksi. 
Danske Bank ei vastaa lähdeveron takaisinhakemisesta liik-
keeseenlaskijan kotivaltion veroviranomaisilta. 

Yllä olevat tiedot perustuvat 27.10.2017 voimassaolevaan 
verolainsäädäntöön sekä verotus- ja oikeuskäytäntöön. 
Pankki ei vastaa verolaeissa, oikeuskäytännössä tai vero-
tuskäytännössä tapahtuvista muutoksista eikä näiden 
mahdollisten muutosten huomioon ottamisesta. Vero koh-
telu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden 
mukaan ja se voi tulevaisuudessa muuttua.
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Tärkeää tietoa

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus si-
joituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoi-
tuspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoitus-
kohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. 

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuot-
to voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää 
osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen 
tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoi-
tuspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja sii-
hen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspää-
töstensä taloudellisista seuraamuksista.

Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut 
tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, talou-
delliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyk-
senä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, 
ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen 
täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset 
edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja 
niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei 
vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tie-
tojen käyttö voi aiheuttaa.

Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeu-
dellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki 
oikeudet. 

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest 
Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii 
Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan 
Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Tanskaan re-
kisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management 
A/S ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja Danske Invest 
Management Company S.A.. Danske Invest Management 
A/S:n ja Danske Invest Management Company S.A.:n hallin-
noimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske 
Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Danske Bank 
A/S, Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjot-
taessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja 
Suomessa. Rahastojen avaintietoesitteet, muut rahasto-
materiaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoit-
teessa www.danskeinvest.fi.

Täyden valtakirjan varainhoidon palkkioihin lisätään kulloin-
kin voimassa oleva arvonlisävero (24 % vuonna 2017), joka 
veloitetaan asiakkaalta

30  VAR AINHOITOESITE



2
0

1
8

.1
· D

an
sk

e 
B

an
k 

A
/S

, S
uo

m
en

 s
iv

ul
iik

e,
 R

ek
is

te
rö

it
y 

to
im

ip
ai

kk
a 

ja
 o

so
it

e 
H

el
si

nk
i, 

Te
le

vi
si

ok
at

u 
1

, 0
0

0
7

5
 D

A
N

S
K

E
 B

A
N

K
. Y

-t
un

nu
s 

1
0

7
8

6
9

3
-2

D
an

sk
e 

B
an

k 
A

/S
, K

öö
pe

nh
am

in
a,

 T
an

sk
an

 k
au

pp
a-

 ja
 y

ht
iö

re
ki

st
er

i, 
R

ek
. n

ro
 6

1
 1

2
 6

2
 2

8

31  VAR AINHOITOESITE


