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Tässä avaintietoasiakirjan liitteessä annetaan sijoittajalle erityistietoja tarjottavasta sijoitustuotteesta.  

 

Korkia Asset Management Oy:n  

Korkia Kestävä Kehitys 50 -omaisuudenhoitosalkku 
 

 
Vakuutukseen tai kapitalisaatiosopimukseen liitettävän varainhoitopalvelun tarjoaa Korkia Asset  
Management Oy. Tämä avaintietoasiakirjan liite on laadittu 1.6.2019. 

Mikä tämä tuote on? 
 
Tyyppi 
Tuote on täyden valtakirjan varainhoitopalvelu, joka voi-
daan liittää Henki-Fennian sijoitussidonnaisen säästöhenki-
vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen sijoituskohteeksi. 
Varainhoito tapahtuu Korkia Kestävä Kehitys 50 –varainhoi-
tomallin mukaisesti.  

Tavoitteet 
Tuotteen tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon kei-
noin saavuttaa arvonnousua sijoittamalla tuotteeseen sijoi-
tetut varat eri omaisuuslajeja hyödyntäen pääsääntöisesti 
korko- ja osakemarkkinoille. Varainhoitomalli tavoittelee 
pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisella omaisuudenhoi-
dolla.  

Tuotteeseen sijoitettuja varoja voidaan sijoittaa sijoitusra-
hastojen sekä vaihtoehtorahastojen osuuksiin (mukaan lu-
kien ETF-osuudet), julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin 
osakkeisiin ja strukturoituihin tuotteisiin. Tuotteen tuottoon 

vaikuttavat keskeisimmin sen sijoituskohteina olevien sijoi-
tusrahastojen arvonkehitys. Osake- ja korkorahastojen ar-
vonkehitykseen vaikuttaa pääasiassa niiden kohdemarkki-
noiden kehitys. Salkun kokonaistuotto määräytyy tuottee-
seen sijoitettujen varojen euromääräisen arvon perusteella.  

Tuotteen suositeltu sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. 
Tuotteen suositeltu sijoitusaika perustuu salkun riski-indi-
kaattoriin. Mitä korkeampi riski salkkuun ja sen tuottoon 
liittyy, sitä pidempi on tuotteen suositeltu sijoitusaika.  

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida 
Tuote on suunnattu sekä aloittavalle että kokeneelle sijoit-
tajalle, jolla on keskimääräinen tappion- ja riskinsietokyky ja 
joka hakee vakuutussäästönsä arvonnousua, mutta jolla ei 
ole mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja tehdä 
muutoksia omaisuusluokkien jakaumassa tilanteen vaati-
malla tavalla. 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 
 
Riski-indikaattori

1 2 3 4 5 6 7 
Vähäinen riski                                                                           Suuri riski 

 
Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 
hallussaan 5 vuoden ajan. Todellinen riski voi vaihdella mer-
kittävästi, mikäli sijoittaja eräännyttää tuotteen varhaisessa 
vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä oletettua vähäi-
semmäksi.  

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason 
verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka to-
dennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtu-
mien takia tai sen vuoksi, että sijoitussidonnaisen vakuutuk-
sen tarjoaja ei pysty maksamaan sijoittajalle. 

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritelty 3, joka on 
keskimatala riskiluokka. Mahdolliset tappiot arvioidaan keski-
matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat 
erittäin epätodennäköisesti vakuutusyhtiön kykyyn maksaa si-
joittajalle.  

Riski-indikaattorin perustana on salkun kohdemarkkinoiden 
arvioitu tuotto- ja riskikehitys ja niiden väliset korrelaatiot. 
Tyypillisesti korkosijoitusten riskitaso on osakesijoitusten ris-
kitasoa matalampi. Riski-indikaattori huomioi myös käytettä-
vien rahastojen ominaisuuksia. Riskit voivat toteutua arvioi-
tua suurempina poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa. 
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Muita riskejä jotka eivät sisälly riski-indikaattoriin ovat sijoi-
tuskohteiden vastapuoliriskit, oikeudelliset riskit, verokohte-
lun muuttuminen, valuuttakurssiriskit ja likviditeettiriski. 

Tuote ei sisällä pääomaturvaa markkinariskiä vastaan eikä 
pääomatakuuta luottoriskiä vastaan. Tähän tuotteeseen ei 

liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tar-
koittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai 
koko sijoituksensa. Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saa-
misiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa. 

 

NÄKYMÄT  

Sijoitus 10 000 euroa 1 vuosi 3 vuotta 
5 vuotta 

(suositeltu  
sijoitusaika) 

Stressinäkymä 

Rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada 
kulujen jälkeen takaisin 6 497 € 7 123 € 6 313 € 

Keskimääräinen tuotto vuosittain -35,0 % -10,7 % -8,8 % 

Epäsuotuisa näkymä 

Rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada 
kulujen jälkeen takaisin 9 450 € 9 431 € 9 602 € 

Keskimääräinen tuotto vuosittain -5,5 % -1,9 % -0,8 % 

Kohtuullinen näkymä 

Rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada 
kulujen jälkeen takaisin 10 316 € 10 969 € 11 663 € 

Keskimääräinen tuotto vuosittain 3,2 % 3,1 % 3,1 % 

Suotuisa näkymä 

Rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada 
kulujen jälkeen takaisin 11 246 € 12 741 € 14 580 € 

Keskimääräinen tuotto vuosittain 12,5 % 8,4 % 7,8 % 

 
Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi 
saada takaisin 5 seuraavan vuoden aikana eri tuottonäky-
mien perusteella, kun oletuksena on 10 000 euroa sijoitus. 
Esitetyt näkymät kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. 
Niitä voidaan verrata muiden tuotteiden näkymiin. Esitetyt 
näkymää ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka pe-
rustuvat saatuihin näyttöihin tämän sijoituksen arvon vaih-
telusta, eivätkä tarkkoja indikaattoreita. Sijoittajan saama 
tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan 

mukaan. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto 
voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä 
oteta huomioon tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty maksa-
maan sijoittajalle. Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuottee-
seen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä 
sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen 
maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan hen-
kilökohtaista verotilannetta, joka saattaa vaikuttaa tämän 
saamiin tuottoihin.

 

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 

 
Ajan myötä kertyvät kulut 
Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksa-
mien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti 
saamaan tuottoon. Kokonaiskuluissa otetaan huomioon 
kertaluonteiset, jatkuvaluonteiset ja satunnaiset kulut.  

Tässä esitetyt summat ovat tuotteeseen itseensä liittyvät 
kumulatiiviset kulut kolmen eri sijoitusajan osalta. Ne si-
sältävät mahdollisia varhaiseen irtautumiseen liittyviä 

sakkoja. Lukujen oletuksena on 10 000 euron sijoitus. Lu-
vut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa. 

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat 
henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin 
kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä ku-
luista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla 
ajan myötä sijoitukseen on.
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NÄKYMÄT  

Sijoitus 10 000 euroa Eräännytettäessä 1 
vuoden kuluttua 

Eräännytettäessä 3 
vuoden kuluttua 

Eräännytettäessä 5 
vuoden kuluttua 

Kokonaiskulut 156 euroa 505 euroa 908 euroa 
Vaikutus vuotuiseen tuottoon (RIY) -1,6 % -1,6 % -1,6 % 

Kulujen rakenne 
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään erityyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa 

saada suositellun sijoitusajan lopussa sekä eri kululuokkien merkitykset. 

KULUJEN VAIKUTUKSET VUOTUISEEN TUOTTOON 

Kertaluonteiset 
kulut 

Osallistumiskulut 0 % 
Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus. Tämä si-
sältää sijoittajan tuotteen jakelukustannukset. 

Irtautumiskulut 0 % 
Niiden kulujen vaikutus, jotka aiheutuvat sijoituksesta irtautumista sijoi-
tuksen erääntyessä. 

Jatkuvaluontei-
set kulut 

Salkkutapahtumiin 
liittyvät kulut 

0 % 
Tuotteesta vastaavan tahon suorittamista kohteena olevien sijoitusten os-
toista ja myynneistä aiheutuvien kulujen vaikutus. 

Muut jatkuvaluon-
teiset kulut 

2,65 % 
Tuotteesta vastaavan tahon sijoitusten hallinnasta vuosittain perimien ku-
lujen vaikutus. 

Satunnaiset  
kulut 

Tulosperusteiset 
palkkiot 

0 % Tulosperusteisen palkkion vaikutus. 

Voitonjako- 
osuudet 

0 % Voitonjako-osuuksien vaikutus.  

 


