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Raportti keskeisten haitallisten kestävyysvaikutusten 
huomioon ottamisesta (Principal adverse sustainability 
impacts statement) 

 
 

1. Tiivistelmä  

Handelsbanken Fonder AB, Ruotsin yritys- ja yhteisötunnus 556418-8851, jäljempänä ”Rahastoyhtiö”, 
LEI 549300RJTULO02U5ZG71, ottaa lähes kaikessa varainhoidossaan huomioon sijoituspäätösten keskeisimmät 
negatiiviset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin. Myös neuvontaprosessissaan Rahastoyhtiö ottaa huomioon 
keskeisimmät negatiiviset vaikutukset kestävän kehityksen tekijöihin. 

Rahastoyhtiö arvioi jatkuvasti mahdollisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ja on tunnistanut näihin kuuluviksi 
pääasiassa sellaisia tekijöitä kuten ilmasto-, ympäristö-, ihmisoikeus-, korruptiontorjunta- ja työoikeudelliset 
kysymykset sekä sukupuolten tasa-arvo. 

Tämä on järjestyksessä toinen Rahastoyhtiön julkaisema raportti, ja tätä päivitetään vuosittain. Raportti kattaa 
ajanjakson 10.3.2021−31.12.2021.  

Tämä yhteenveto siitä, miten Rahastoyhtiö ottaa huomioon keskeisimmät kestävän kehityksen tekijöihin kohdistuvat 
negatiiviset vaikutukset, on saatavilla seuraavilla kielillä: ruotsi, englanti, norja ja suomi. 

Mikäli keskeisiä haitallisten kestävyysvaikutuksia ei oteta huomioon yksittäisissä tuotteissa tai kestävän kehityksen 
tekijöiden integrointi tuotetasolla on tässä raportissa kerrottua laajempaa, asia ilmenee kyseisen rahaston 
esitteestä.  

 

 
2. Keskeisten haitallisten kestävyysvaikutusten kuvaus  

Rahastoyhtiö kerää dataa ja seuraa kaikkia pakollisia ja useita valinnaisia kestävän kehityksen indikaattoreita. Kun 
tämän datan saatavuus ja laatu paranee, kaikki tiedot raportoidaan kvantitatiivisesti kestävyyteen liittyvien tietojen 
antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR) 2019/2088/EU vaatimusten mukaisesti.  

Vuonna 2022 Rahastoyhtiö käyttää indikaattoreita (ks. liite 1) arvioidakseen, mitä kestävyystekijöihin kohdistuvia 
negatiivisia vaikutuksia on pidettävä Rahastoyhtiön sijoitustoiminnan kannalta merkittävimpiä. 

Rahastoyhtiö soveltaa indikaattoreita muun muassa kasvihuonekaasupäästöihin, energiatehokkuuteen, luonnon 
monimuotoisuuteen, veteen, jätteisiin, sosiaali- ja työoikeudellisiin kysymyksiin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön, 
korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyen tunnistaakseen ja priorisoidakseen keskeisimmät kielteiset vaikutukset. 
Liitteessä 1 on tietoa indikaattoreista, dataa niistä indikaattoreista, joista tuloksia on saatavilla, ja tietoa 
toimenpiteistä, joita toteutetaan. 

Kasvihuonekaasupäästöjen suhteen Rahastoyhtiö on toteuttanut vuonna 2021 useita toimenpiteitä, jotka liittyvät 
negatiivisten vaikutusten huomioimiseen, muun muassa:  

• Rahastoyhtiö on asettanut tavoitteeksi vähentää hiilidioksidi-intensiteettiään 50 % vuoteen 2030. 
• Rahastoyhtiö on sitoutunut Net Zero Asset Managers Initiative -aloitteeseen ja julkistanut ensimmäisen 

edistymisraporttinsa vuonna 2021. 
• Rahastoyhtiö on siirtänyt seitsemän olemassa olevaa indeksirahastoaan EU Paris Aligned 

Benchmark -indeksiin, johon kuuluu selkeä suunnitelma hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 
• Rahastoyhtiö on äänestänyt useiden ilmastoasioita koskevien osakasesitysten puolesta, jotka ovat 

koskeneet esimerkiksi sitä, että yritykset saataisiin asettamaan päästötavoitteita. 
• Rahastoyhtiö on käynnistänyt vaikutusvuoropuhelun useiden mittavia päästöjä aiheuttavien yritysten 

kanssa. Vuoropuhelujen tarkoituksena on saada kyseiset yritykset raportoimaan selkeämmin ja 
vähentämään ilmastovaikutuksiaan. 

• Rahastoyhtiö on julkaissut TCFD:n suositusten mukaisen ilmastoraportin. 
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• Rahastoyhtiö on vuonna 2021 muuntanut tai lakkauttanut viimeisetkin rahastot, joilla oli sijoituksia 
fossiilisten polttoaineiden alkutuotantoon osallistuviin yrityksiin. Rahastoyhtiö haluaa kuitenkin olla mukana 
siirtymässä vähähiilidioksidipäästöiseen maailmaan, ja nimenomaan ”siirtyminen” on tässä sanana 
keskeinen. Fossiilisesta energiantuotannosta uusiutuvan energian tuotantoon siirtyvät yritykset ovat 
tärkeitä toimijoita hiilidioksidin kokonaispäästöjen tosiasiallisessa vähentämisessä. Siksi olemme 
päättäneet, että voimme hyväksyä jonkin verran fossiilisiin polttoaineisiin liittyvää toimintaa, jos yritys 
täyttää siirtymäyritykselle asetettavat vaatimukset. Kokonaisuutena tarkastellen Rahastoyhtiön sijoitukset 
fossiilisella polttoainesektorilla toimiviin yhtiöihin pysyvät näin ollen vuoden 2020 tasolla, mutta siirtyvät 
selvästi alkutuotannosta siirtymäyrityksiin. 

 

Sosiaalisten indikaattoreiden osalta todetaan, että Rahastoyhtiöllä ei ole tarkastelujakson aikana ollut sijoituksia 
yrityksiin, joiden katsottaisiin todennetusti rikkoneen UNGC:n tai OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia 
linjauksia. Rahastoyhtiöllä ei myöskään ole sijoituksia kiistanalaisten aseiden kanssa tekemisissä olevissa 
yrityksissä. 

 

 

3. Keskeisten haitallisten kestävyysvaikutusten tunnistamisessa ja priorisoinnissa käytettävien 
toimintatapojen kuvaus  

Lähtökohdat Rahastoyhtiön kestävän kehityksen tekijöihin kohdistuvien keskeisimpien negatiivisten vaikutusten 
tunnistamiselle ja priorisoinnille on esitetty Osakkeenomistajien sitoutumista ja vastuullista sijoittamista koskevissa 
toimintatavoissa. Rahastoyhtiön hallitus päivittää ja hyväksyy mainitut toimintatavat vähintään kerran vuodessa. 
Nykyiset Osakkeenomistajien sitoutumista ja vastuullista sijoittamista koskevat toimintatavat hyväksyttiin 30.5.2022 
ja ne löytyvät osoitteesta www.handelsbankenfonder.se.  

Rahastoyhtiön strategioissa ja prosesseissa esitettyjen toimintatapojen ja periaatteiden toteuttamisesta vastaa 
Rahastoyhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja määrittelee linjaukset jatkuvalle operatiiviselle vastuullisuustyölle 
muun muassa hallituksen päättämän Osakkeenomistajien sitoutumisen ja vastuullisen sijoittamisen toimintatapojen 
mukaisesti. Kyseisiä toimintatapoja päivitetään jatkuvasti kestävän kehityksen työmenetelmien ja prosessien 
kehityksen mukaisesti. Päivittäisessä sijoitustoiminnassa varainhoitopäälliköt vastaavat kestävyystekijöihin 
kohdistuvien keskeisimpien negatiivisten vaikutusten jatkuvasta tunnistamisesta ja priorisoinnista. Näitä ovat 
Rahastoyhtiön vastuullisuusnäkökohtia koskevat sijoituspäätöksiä edeltävät due diligence -rutiinit, jotka löytyvät 
osoitteesta www.handelsbankenfonder.se. 

Rahastoyhtiö käyttää useita kestävyysindikaattoreita (ks. liite 1) tunnistaakseen ja priorisoidakseen keskeisimmät 
negatiiviset vaikutukset.  

Seuraamalla jatkuvasti sitä, että yritykset noudattavat kansainvälisiä standardeja ja käytäntöjä sitoumustemme 
mukaisesti, sekä seuraamalla yritysten suoriutumista useilla eri indikaattoreilla Rahastoyhtiö voi tunnistaa keskeiset 
haitalliset kestävyysvaikutukset.  

Rahastoyhtiön arvion mukaan Rahastoyhtiön keskeiset haitalliset kestävyysvaikutukset liittyvät seuraaviin 
kestävyystekijöihin: ilmasto, ympäristö, ihmisoikeudet, korruptiontorjunta ja työoikeusasiat sekä sukupuolten tasa-
arvo.  

Keskeisten haitallisten kestävyysvaikutusten indikaattorien valinta perustuu Rahastoyhtiön sitoumuksiin sekä 
Rahastoyhtiön noudattamiin kansainvälisiin normeihin ja sopimuksiin. Valinnoissa otetaan huomioon lisäksi 
Rahastoyhtiön globaalit sijoitussalkut. Tunnistamisessa on tavoitteena ottaa huomioon myös negatiivisten 
vaikutusten todennäköisyys, vakavuusaste ja myös se, ovatko vaikutukset peruuttamattomia.  

Keskeisten haitallisten kestävyysvaikutusten tunnistamisen ja priorisoimisen perusteella Rahastoyhtiö toteuttaa 
toimenpiteitä kolmella päästrategiallaan, joita Rahastoyhtiö jatkuvasti soveltaa varainhoidossaan ja jotka ovat Valita, 
Sulkea pois ja Vaikuttaa:  

• Rahastoyhtiö ottaa kestävän kehityksen riskit osaksi sijoituspäätöksiään välttääkseen 
sijoituksia yrityksiin, joilla on korkeita kestävyysriskejä, ja valitsee tällaisten sijaan yrityksiä, 
jotka hallitsevat kestävän kehityksen riskejään hyväksyttävällä tavalla.  
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• Seulomalla ja poissulkemalla Rahastoyhtiö sulkee pois yrityksiä, jotka toimivat 
kansainvälisten normien ja sopimusten vastaisesti ja/tai jotka tuotteillaan ja palveluillaan ovat 
mukana kiistanalaisilla toimialoilla. 

• Vuoropuhelun ja aktiivisen omistajaohjauksen avulla Rahastoyhtiö vaikuttaa yrityksiin ohjaten 
niitä hallitsemaan kestävyysriskejään ja kestävyystekijöihin mahdollisesti kohdistuvia 
negatiivisia vaikutuksia. 

Strategiat Valita, Sulkea pois ja Vaikuttaa löytyvät osoitteesta www.handelsbankenfonder.se.  

Datan keruu ja analysointi perustuvat kestävyystietoihin, joita saadaan ulkoiselta kestävää kehitystä koskevan 
tiedon toimittajalta. Rahastoyhtiö käyttää tässä raportissa ensisijaisesti ISS ESG:n ja Sustainalyticsin dataa. 
Rahastoyhtiö on arvioinut, että tietojen kerääminen suoraan yrityksiltä ei ole hallittavissa, ja on siksi valinnut 
ulkopuolisen kestävyystiedon toimittajan hoitamaan tätä keräämistä. Tiedot perustuvat yritysten julkisiin tietoihin ja 
raportointiin. Mikäli yritys ei raportoi, tehdään arviot tietyistä tiedoista. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 
arvioiduissa arvoissa kestävyystekijöihin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia voidaan yhtä lailla aliarvioida kuin 
yliarvioida.  

Ilmastoriskien tunnistamiseksi Rahastoyhtiö tekee lisäksi skenaarioanalyysejä ja stressitestejä Rahastoyhtiön 
sijoitussalkuille.  
 
Liitteessä 1 luetellut indikaattorit, joita ei toistaiseksi mitata, tuovat jatkossa lisää perustaa keskeisten haitallisten 
kestävyysvaikutusten tunnistamiselle ja priorisoinnille. Näiden indikaattorien analysoinnin perusteella Rahastoyhtiö 
ryhtyy toimenpiteisiin strategioidensa Valita, Sulkea pois ja Vaikuttaa mukaisesti.  
 
 
 
4. Vaikuttamisen toimintatavat  

Vaikuttamistyömme lähtökohtina ovat Handelsbankenin arvot, meidän sitoumuksemme sekä Rahastoyhtiön 
noudattamat kansainväliset normit ja sopimukset. Merkittävänä sijoittajana Rahastoyhtiöllä on vastuu ja 
mahdollisuus vaikuttaa yrityksiin siten, että ne toimivat vastuullisesti ja harjoittavat yritystoimintaansa kestävällä 
tavalla, sekä edistää sitä, että varainhoitoala kehittää omaa vastuullisuustyötään. Rahastoyhtiö vaikuttaa 
yrityskeskustelujen, omistajaohjaustyön ja sijoittajaverkostojen kautta siten kuin kuvaillaan Vaikuttamisstrategiassa, 
joka löytyy osoitteesta www.handelsbankenfonder.se. Rahastoyhtiö hallitsee negatiivisia vaikutuksia 
vaikuttamiskeskustelujen ja aktiivisen omistajaohjaustyön keinoin ja käyttää sekä omia sisäisiä että ulkoisia 
analyyseja perustana rahastoyhtiön äänestyskäyttäytymiselle yhtiökokouksissa. 

Vaikutustyömme suunnan määrittämisessä ja priorisoinneissa Rahastoyhtiö ottaa lähtökohdaksi keskeisten 
haitallisten kestävyysvaikutusten tunnistamisen ja priorisoinnin (ks. edellä) sekä sijoitusten kohdetoimialan ja 
maantieteelliset riskit. Toimintaa ohjaa lisäksi sitoutumisemme kansainvälisiin kehyksiin ja periaatteisiin, joita ovat 
YK:n Global Compact sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Vaikuttamisessa 
priorisoidaan sellaista toimintaa, jolla on mahdollisuuksia vaikuttaa.  

Rahastoyhtiön vaikuttamistyön painopistealueita ovat ilmastokysymys, ihmisoikeudet, työoikeudelliset kysymykset 
ja sukupuolten tasa-arvo. Lisäksi priorisoidaan toimialakohtaisia kestävän kehityksen riskejä, kuten esimerkiksi 
oleellisia kestävän kehityksen kysymyksiä, jotka koskevat: palmuöljyteollisuuden, lohiteollisuuden ja pankkisektorin 
arvoketjua. Rahastoyhtiö on mukana myös yrityksissä, joiden riskien arvioidaan olevan suuria, esimerkiksi 
moderniin orjuuteen ja verotukseen liittyviä.  

Rahastoyhtiö työskentelee ennakoivasti ohjatakseen yrityksiä parantamaan ja kehittämään kestävään kehitykseen 
liittyvää työtään ja noudattamaan kansainvälisiä standardeja ja käytäntöjä sekä lisäämään läpinäkyvyyttä ja 
parantamaan kestävyysraportointiaan.  

Omistajaohjaustyössämme vaikutamme yrityksiin osallistumalla yhtiökokouksissa vaalivaliokuntiin ja äänestyksiin. 
Rahastoyhtiö seuraa varsinaisten yhtiökokousten edellä osakkeenomistajien aloitteita, jotka liittyvät kestävyyteen, 
kuten ilmastoasioihin, sukupuolten tasa-arvoon ja työlainsäädäntöön.  

Silloin, kun Rahastoyhtiö ei saavuta tavoitteita, joita vaikuttamistyölle on asetettu keskeisimpien negatiivisten 
vaikutusten vähentämiseen liittyen, päätetään toimenpiteistä, joihin voi liittyä omistusten luovutus.  
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5. Viittaukset kansainvälisiin standardeihin  

Rahastoyhtiö tukee kansainvälisiä aloitteita ja linjauksia, joiden yhteisenä tavoitteena on kannustaa ja edistää 
kestävää yrittäjyyttä. Rahastoyhtiö on Handelsbankenin kautta allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteet (UN PRI), ja lisäksi Handelsbanken ja Rahastoyhtiö tukevat vapaaehtoiseen sitoutumiseen perustuvaa 
YK:n Global Compact -aloitetta. Rahastoyhtiö on lisäksi allekirjoittanut Net Zero Asset Managers -aloitteen. Nämä 
aloitteet ja linjaukset ohjaavat Rahastoyhtiön työtä ja muodostavat yhdessä yrityskulttuurissamme ilmenevien 
arvojen kanssa selkeän ja yhteisen pohjan varainhoidollemme. Monia liitteen 1 tunnusluvuista käytetään 
arvioitaessa keskeisimpiä kielteisiä vaikutuksia suhteessa edellä mainittuihin kansainvälisiin standardeihin. 

 

Ilmastoskenaarioiden analysoinnissa käytetään ensisijaisesti 2° Investing Initiativen kehittämää Paris Agreement 
Capital Transition Assessment (PACTA) -työkalua. Täydennyksenä on käytetty myös ISS ESG:n 
ilmastoskenaarioanalyysiä. Molemmissa tapauksissa keskeisimmät käytetyt skenaariot ovat peräisin 
Kansainväliseltä energianeuvostolta (IEA). Ilmastoskenaarioanalyysin tulokset on esitetty Handelsbanken 
Fonder -yhtiön vuosittaisessa ilmastoraportissa, joka on laadittu TCFD:n suositusten mukaisesti ja löytyy osoitteesta 
www.handelsbankenfonder.se. 

 

 

Tukholmassa 30. kesäkuuta 2022 

 

 

Magdalena Wahlqvist Alveskog  

Toimitusjohtaja  



Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit1 

  Haitallisuutta kuvaava 
kestävyysindikaattori 

Mittari Vaikutus vuosi 
2021 

Vaikutus vuosi 
2020 

Selitys Toteutetut toimet 
sekä seuraavalle 
viitekaudelle 
suunnitellut toimet 
ja asetetut tavoitteet 

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT 

              
Kasvihuonekaasu
päästöt 

1. Kasvihuonekaasupäästöt           
  Scope 1 -

kasvihuonekaasupäästöt 
      

Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 
  
  
  
  

  
- Rahastoyhtiön 
tavoitteena on 
vähentää hiilidioksidi-
intensiteettiään 50 % 
vuoteen 2030 
mennessä. 
 
- Rahastoyhtiö on 
sitoutunut Net Zero 
Asset Managers 
Initiative -aloitteeseen 
ja julkistanut 
ensimmäisen 
edistymisraporttinsa 
vuonna 2021. 
 
- Rahastoyhtiö on 
siirtänyt seitsemän 
rahastoa, 
kokonaispääomaltaan 
157 miljardia Ruotsin 
kruunua, Paris 
Aligned Benchmark -

  Scope 2 -
kasvihuonekaasupäästöt 

    

  Scope 3 -
kasvihuonekaasupäästöt 

    

  Kasvihuonekaasupäästöt 
yhteensä 

    

2. Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki     

3. Sijoituskohteina olevien 
yritysten 
kasvihuonekaasuintensiteetti 

Sijoituskohteina olevien 
yritysten 
kasvihuonekaasuintensiteet
ti 

      
Koska Scope 3 -
kasvihuonekaasupääst
öjen arvioinnissa 
käytetty menetelmä on 
muuttunut 
merkittävästi, vuonna 
2020 raportoitu arvo ei 
enää ole 
vertailukelpoinen. 
Rahastoyhtiö aikoo 
tehdä muuttunutta 

 
1 Koska PAI-statement-viitekausi vuonna 2021 ei käsitä neljää kokonaista vuosineljännestä, tämä raportti perustuu 30.6., 30.9. ja 31.12.2021 tehtyjen mittausten keskiarvoon. 



menetelmää vastaavat 
uudet laskelmat.  

indeksiin, jolla on 
selkeä suunnitelma 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi. 
 
- Rahastoyhtiö on 
äänestänyt useiden 
osakkeenomistajien 
tekemien 
ilmastoasioita 
koskevien esitysten 
puolesta, esimerkiksi 
saadakseen yritykset 
asettamaan 
päästötavoitteita. 
 
- Rahastoyhtiö on 
käynyt vuoropuhelua 
useiden 
suuripäästöisten 
yritysten kanssa. 
Vuoropuhelun 
tarkoituksena on 
saada yritykset 
raportoimaan 
selkeämmin ja 
vähentämään 
päästöjään. 
  
  

4. Fossiilisten polttoaineiden 
alalla toimiviin yrityksiin 
liittyvä vastuu 

Fossiilisten polttoaineiden 
alalla toimiviin yrityksiin 
tehtyjen sijoitusten osuus 

1,02 % 1,07 % Rahastoyhtiöllä on tällä 
hetkellä sijoituksia 
seuraavissa kohteissa: 
(i) fossiilisten 
polttoaineiden alalla 
toimivat yritykset, 
joiden toiminta alittaa 
poissulkemisrajamme 
(5 % 
tuotannosta/jakelusta, 
50 % palveluista) 
 
ii) hyväksytyt 
siirtymäyritykset 
 

Rahastoyhtiö muunsi 
tai lakkautti vuonna 
2021 ne rahastot, 
jotka eivät edellisen 
viitekauden aikana 
soveltaneet fossiilisiin 
polttoaineisiin liittyviä 
poissulkemisperusteit
a. 
 
Rahastoyhtiö haluaa 
kuitenkin olla mukana 
siirtymässä 
vähähiilidioksidipääst
öiseen maailmaan, ja 



Kokonaisuutena 
tarkastellen 
Rahastoyhtiön 
sijoitukset fossiilisten 
polttoaineiden alalla 
toimiviin yrityksiin 
pysyvät vuoden 2020 
tasolla2.  
 
Fossiilisten 
polttoaineiden 
poissulkemisperusteide
n käyttöönotto uusissa 
rahastoissa on johtanut 
siihen, että viimeisetkin 
Rahastoyhtiön 
salkussa olleet 
sijoitukset fossiilisten 
polttoaineiden 
alkutuotannossa 
toimiviin yrityksiin 
myytiin vuonna 2020. 
Tämä vähensi 
fossiilisiin 
polttoaineisiin liittyviä 
sijoituksia. Vuonna 
2021 niin sanottuihin 
siirtymäyrityksiin tehdyt 
sijoitukset toisaalta 
kasvoivat, minkä 
vuoksi tulos on samalla 
tasolla kuin vuonna 
2020. Siirtymä 
alkutuotannosta 
siirtymäyrityksiin on 
kuitenkin selvä.  

nimenomaan 
”siirtymä” on tässä 
sanana keskeinen. 
Fossiilisen energian 
tuotannosta 
uusiutuvan energian 
tuotantoon siirtyvät 
yritykset ovat 
tärkeässä asemassa 
reaalitalouden 
hiilidioksidin 
kokonaispäästöjen 
vähentämisessä. 
 
Siksi olemme 
päättäneet, että 
voimme hyväksyä 
jonkin verran 
fossiilisiin 
polttoaineisiin liittyvää 
toimintaa, jos yritys 
täyttää 
siirtymäyritykselle 
asetettavat 
vaatimukset. 
Siirtymäyrityksiin 
tehtävien sijoitusten 
odotetaan jatkuvan 
seuraavalla 
viitekaudella. 
 
 
  

 
2 Vuoden 2020 osalta raportoitu luku on päivitetty korkealaatuisemman tiedon pohjalta. 



5. Uusiutumattoman 
energian kulutuksen ja 
tuotannon osuus 

Sijoituskohteina olevien 
yritysten uusiutumattoman 
energian kulutuksen ja 
uusiutumattoman energian 
tuotannon osuus verrattuna 
uusiutuviin energialähteisiin 
ilmaistuna prosentteina 
energialähteiden 
kokonaismäärästä 

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

  

6. Energiankulutuksen 
intensiteetti 
ilmastovaikutukseltaan 
merkittävää alaa kohden 

Energiankulutus 
gigawattitunteina 
sijoituskohteina olevien 
yritysten tuottamaa 
miljoonaa euroa kohden 
laskettuna 
ilmastovaikutukseltaan 
merkittävää alaa kohden 

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

  

Biologinen 
monimuotoisuus 

7. Toiminnat, jotka 
vaikuttavat kielteisesti 
biologisen 
monimuotoisuuden kannalta 
herkkiin alueisiin 

Sellaisiin sijoituskohteina 
oleviin yrityksiin tehtyjen 
sijoitusten osuus, joilla on 
toimipaikkoja tai toimintoja 
biologisen 
monimuotoisuuden 
kannalta herkillä alueilla tai 
niiden lähellä, kun näiden 
sijoituskohteina olevien 
yritysten toiminnat 
vaikuttavat kielteisesti 
näihin alueisiin  

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

  

Vesi 8. Päästöt veteen Sijoituskohteina olevien 
yritysten aiheuttamat 
päästöt veteen tonneina 
sijoitettua miljoonaa euroa 
kohden painotettuna 
keskiarvona ilmaistuna 

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

  

Jäte 9. Vaarallisen jätteen ja 
radioaktiivisen jätteen määrä 

Sijoituskohteina olevien 
yritysten tuottama 
vaarallinen jäte ja 
radioaktiivinen jäte 
tonneina sijoitettua 
miljoonaa euroa kohden 
painotettuna keskiarvona 

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

  

    



YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA, IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMISTA SEKÄ KORRUPTION JA 
LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVIÄ ASIOITA KOSKEVAT INDIKAATTORIT 
              
Yhteiskuntaan ja 
työntekijöihin 
liittyvät asiat 

10. YK:n Global Compact -
periaatteiden ja 
monikansallisille yrityksille 
annettujen Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) 
toimintaohjeiden rikkomiset 

Sellaisiin sijoituskohteina 
oleviin yrityksiin tehtyjen 
sijoitusten osuus, jotka ovat 
olleet osallisia YK:n Global 
Compact -periaatteiden tai 
monikansallisille yrityksille 
annettujen OECD:n 
toimintaohjeiden rikkomisiin 

0 % 3,1 % Rahastoyhtiöllä ei 
vuoden aikana ole ollut 
sijoituksia yrityksiin, 
jotka ovat olleet 
osallisina 
todennettuihin UNGC-
periaatteiden tai 
monikansallisille 
yrityksille annettujen 
OECD:n 
toimintaohjeiden 
rikkomisiin. Arvio 
perustuu ISS ESG:n 
dataan.  

Todennettuihin 
rikkomisiin liittyvä 
jatkuva seulonta sekä 
poissulkemisperusteet
. 
 
Jos yrityksen ei 
katsota tehneen 
riittäviä toimenpiteitä, 
sijoitus myydään. 
 
Rahastoyhtiö käy 
muiden sijoittajien 
kanssa jatkuvasti 
vuoropuhelua 
sellaisista yrityksistä, 
joilla on todennettuja 
UNGC:n periaatteiden 
tai OECD:n 
monikansallisille 
yrityksille antamien 
ohjeiden rikkomisia tai 
joita syytetään 
rikkomisista. 

  11. YK:n Global Compact -
periaatteiden tai 
monikansallisille yrityksille 
annettujen OECD:n 
toimintaohjeiden 
noudattamisen seuraamista 
koskevien prosessien ja 
mekanismien puute 

Sellaisiin sijoituskohteina 
oleviin yrityksiin tehtyjen 
sijoitusten osuus, joilla ei 
ole toimintaperiaatteita 
YK:n Global Compact -
periaatteiden tai 
monikansallisille yrityksille 
annettujen OECD:n 
toimintaohjeiden 
noudattamisen seuraamista 
varten tai epäkohtien tai 
valitusten 
käsittelyjärjestelmiä YK:n 
Global Compact -
periaatteiden tai 
monikansallisille yrityksille 
annettujen OECD:n 

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

  



toimintaohjeiden 
rikkomiseen puuttumista 
varten 

  12. Sukupuolten välinen 
tasoittamaton palkkaero 

Keskimääräinen 
sukupuolten välinen 
tasoittamaton palkkaero 
sijoituskohteina olevissa 
yrityksissä 

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

  

  13. Sukupuolten 
moninaisuus hallituksessa 

Hallituksen naispuolisten 
jäsenten keskimääräinen 
osuus suhteessa 
miespuolisiin jäseniin 
sijoituskohteina olevissa 
yrityksissä ilmaistuna 
prosentteina kaikista 
hallituksen jäsenistä 

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

Rahastoyhtiö toimii 
aktiivisesti 
edistääkseen tasa-
arvoa yritysten 
hallituksissa 
osallistumalla 
valintalautakuntien 
toimintaan ja 
äänestämällä 
yhtiökokouksissa. 

  14. Altistuminen 
kiistanalaisiin aseisiin 
(jalkaväkimiinat, 
tytärammukset, kemialliset 
aseet ja biologiset aseet) 
liittyvälle riskille 

Sellaisiin sijoituskohteina 
oleviin yrityksiin tehtyjen 
sijoitusten osuus, jotka 
osallistuvat kiistanalaisten 
aseiden valmistukseen tai 
myyntiin 

0 % 0 % Rahastoyhtiö ei sijoita 
yrityksiin, joihin liittyy 
riski kiistanalaisiin 
aseisiin altistumisesta. 
Arvio perustuu ISS 
ESG:n dataan.  

Jatkuva seulonta ja 
tiukat 
poissulkemisperusteet
. 

             
 
 
  

Valtioihin ja ylikansallisiin organisaatioihin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit 
  Haitallisuutta kuvaava 

kestävyysindikaattori 
Mittari Vaikutus vuosi 

2021 
Vaikutus vuosi 
2020 

Selitys Toteutetut toimet 
sekä seuraavalle 
viitekaudelle 
suunnitellut toimet 
ja asetetut tavoitteet 



Ympäristö 15. 
Kasvihuonekaasuintensiteetti 

Sijoituskohteina olevien 
maiden 
kasvihuonekaasuintensiteet
ti 

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 

  

Yhteiskunnallinen 16. Sijoituskohteina olevat 
maat, jotka ovat syyllistyneet 
sosiaalilainsäädännön 
rikkomisiin 

Niiden sijoituskohteina 
olevien maiden lukumäärä 
(absoluuttinen lukumäärä 
sekä kaikilla 
sijoituskohteina olevilla 
mailla jaettu suhteellinen 
lukumäärä), jotka ovat 
syyllistyneet 
kansainvälisissä perus- ja 
yleissopimuksissa, 
Yhdistyneiden 
kansakuntien periaatteissa 
tai tapauksen mukaan 
kansallisessa 
lainsäädännössä 
tarkoitettuihin 
sosiaalilainsäädännön 
rikkomisiin  

    Rahastoyhtiö pyrkii 
varmistamaan tietojen 
saatavuuden kaiken 
varainhoitonsa osalta, 
ja käyttää tietoja 
raporteissaan jatkossa. 
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