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Alkusanat
Arvoisa lukija,
Edessäsi on Fonditan ensimmäinen, ja jatkossa vuosittain ilmestyvä, Vastuullisen Sijoittamisen vuosikatsaus. Haluamme osaltamme edistää vastuullista sijoittamista ja
tämän katsauksen myötä kertoa laajemmin sijoitustoiminnastamme sekä niistä
vastuullisen sijoittamisen menetelmistä,
joita olemme jo vuodesta 1997 asteittain
soveltaneet toiminnassamme.
Tänä vuonna Fondita juhlii 25. syntymäpäiväänsä. Toiminta-aikana hallinnoitavat varamme ovat
nousseet 936 miljoonaan euroon (2021), rahastoperheemme on kasvanut kahdesta rahastosta kahdeksaan aktiivisesti hoidettuun osakerahastoon ja
salkunhoitotiimiin vahvuudessa on viisi pitkänlinjan
salkunhoitajaa.
Jatkuva kehittyminen on mielestämme yksi menestyksemme avaintekijöistä. Sitä edellytämme yhtiöiltä
joihin sijoitamme, ja siihen pyrimme itsekin jokapäiväisessä toiminnassamme. Vastuullisuus on löytänyt
tiensä yritysten strategian ytimeen, ja vastuullinen
sijoittaminen on ollut yksi suurimmista muutoksen
ajureista sijoittamisessa viimeisen vuosikymmenen
aikana.

Sijoittajalle ympäristönäkökohtien parempi huomioiminen sekä yhteiskunnallisten muutoksiin liittyvien trendien vaikutukset luovat mahdollisuuksia,
joihin vastuullisesti toimivat yritykset pystyvät tarjoamaan ratkaisuja.
Olemme Fonditassa määritelleet meille jo toiminnan
alussa kolme tärkeää megatrendiä, jotka luovat mielestämme hyviä arvonluontimahdollisuuksia samalla
kun ne myös tukevat kestävää kehitystä. Nämä ovat
1) ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristöratkaisujen kehittäminen 2) demograafiset muutokset
yhteiskunnassa ja sen luovat tarpeet terveyteen ja
hyvinvointiin sekä 3) teknologinen kehitys niin digitalisaation, kuin automatisaation muodossa.
Pienyhtiösijoittaminen on myös aina ollut vahva osa identiteettiämme missä oma analyysityö
on ensiarvoisen tärkeä. Näin ollen myös vastuullisuustekijöiden huomiointi on luonnollisesti osa
sijoitusprosessia.
Ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään
hallintotapaan liittyvillä tekijöillä on suuri vaikutus siihen, miten määrittelemme mahdollisuudet,
näemme riskit ja miten nämä vaikuttavat yhtiön arvostukseen.

mukaan kannustamaan vastuulliseen ja kestävän
kehityksen mukaiseen toimintaan sekä avoimuuteen näiden raportoinnissa. Vuonna 2022 keskitymme erityisesti kahteen vastuullisuusaiheeseen yritystapaamisissamme. Nämä ovat ”Yhtiön strategia
hiilineutraalisuuden saavuttamiselle” sekä ”Yhtiön
toimet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon saavuttamiselle”.
Kehitämme työtämme vastuullisen sijoittamisen
saralla jatkuvasti ja vuosi 2022 tuo mukanaan monia mielenkiintoisia uusia hankkeita. Tuomme tässä
katsauksessa esiin omat periaatteemme ja toimintatapamme mutta myös sen mitä muutoksia mm.
EU:n kestävän rahoituksen säätely on tuonut ja tulee
tuomaan mukanaan. Katsauksessa on myös kaikkien
rahastojemme kattavat ESG-raportit.
Uskomme vakaasti siihen, että vastuullisesti toimivat yhtiöt, joiden toiminta on kestävien normien
mukaista, ovat pitkällä aikavälillä asiakkaillemme parempia sijoituskohteita houkuttelevammalla riskiprofiililla.

Hyviä lukuhetkiä!

Aktiivisina, pitkäaikaisina omistajina toiminnallemme on luontevaa rakentaa hyvät keskustelusuhteet
salkkuyhtiöihin. Pyrimme aina mahdollisuuksien
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Vastuullisen sijoittamisen
periaatteet ja menetelmät
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen tavoite

Sijoitustoimintamme tavoite on asiakkaidemme rahastosijoitusten
sijoittaminen mahdollisimman tuottavasti ja vastuullisesti sijoitusstrategiamme mukaisesti.

Haluamme omistaa yhtiöitä, joissa kestävä kehitys ja ESG kokonaisuudessaan ovat olennainen osa yhtiön strategiaa ja yrityskulttuuria.
Yhtiö kantaa vastuuta työntekijöistään ja kohtelee kaikkia tasavertaisesti sekä seuraa, mittaa ja parantaa omaa ympäristöjalanjälkeään.
Yhtiön liikevaihto tulee pääasiallisesti liiketoiminnasta, joka on mielestämme pitkällä tähtäimellä kestävää ja jonka lopputuote tai palvelu on linjassa kestävän kehityksen yleisarvojen kanssa. Kannamme ilmastoasioista suurta vastuuta ja olemme sitoutuneet rahastojemme
hiilijalanjäljen pienentämiseen kohti hiilineutraalisuutta. Net Zero
Asset Manager-aloitteen allekirjoittajina sitoudumme siihen, että
salkkumme ovat hiilineutraaleja viimeistään vuonna 2050.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme pohjautuvat näkemykseen, että vastuullisesti ja kestävien normien mukaisesti toimivat yhtiöt, ovat parempia sijoituskohteita pitkällä aikavälillä, koska ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG-tekijät) liittyvät riskit
ja mahdollisuudet on kartoitettu laajemmin. Tästä syystä vastuullisuustekijöiden analysointi on integroitu osaksi kohdeyhtiöiden analysointiprosessia.
Pyrimme aina sijoituspäätöksissämme sekä toiminnassamme yleisesti toimimaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja
vastuullisuus lähtee työntekijöidemme arvopohjasta. Huomioimme
vastuullisen sijoittamisen periaatteissamme, kestävyysriskien arvioimisessa sekä kaikessa toiminnassamme yleisimmät yhteiskuntaa ja
yritystoimintaa ohjaavat kansainväliset sopimukset ja normit.

Fonditan kaikki rahastot, niin pienyhtiörahastot kuin teemarahastot, ovat aktiivisia osakevalintaan perustuvia rahastoja, joilla on yhtenäinen sijoitusfilosofia ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapa.
Toimimme pitkäjänteisinä omistajina vastuullisesti toimivissa laadukkaissa kasvuyhtiöissä, ja meille vahvoja temaattisia ajureita ovat
ympäristö- ja ilmastoälykkäät ratkaisut, terveys ja hyvinvointi sekä digitalisaatio ja teknologinen kehitys. Periaatteet ja seuraavassa osiossa
esiteltävät menetelmät kattavat kaikki vastuulliseen sijoittamiseen
liittyvät osa-alueet. Toiminnan toteuttamisesta ja ESG-tekijöiden
huomioimisesta ja integroinnista yritysanalyysiin vastaavat rahastojen salkunhoitajat.
Fondita Rahastoyhtiö
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Vastuullisen sijoittamisen
menetelmämme
Vastuullinen sijoittaminen sisältää sijoitusprosessin eri
vaiheissa useita menetelmiä, joilla ESG-tekijät huomioidaan salkunhoidossa. Fonditalle nämä menetelmät ovat:

ESG-tekijöiden
integrointi
sijoitusanalyysiin

Negatiivinen
seulonta

Vastuullisen
sijoittamisen
menetelmämme

Positiivinen
seulonta

Aktiivinen
omistajuus

Vaikuttaminen
kestävän kehityksen ja
vastuullisen
sijoittamisen puolesta

Negatiivisen seulonnan myötä suljemme pois sijoitusuniversumistamme tietyt toimialat, jotka olemme määritelleet
ei-vastuullisiksi toimialoiksi joko ilmastorasitteensa tai laajempien yhteiskunnallisten vaikutustensa vuoksi. Myös yleisiä normeja toiminnallaan rikkovat yritykset eivät sovellu
rahastoihimme.
Positiivisen seulonnan tarkoitus on teemarahastojemme
osalta etsiä yhtiöitä, joissa yhtiön toiminta on linjassa eri
kestävien megatrendien kanssa.

ESG-tekijöiden huomiointi ja integrointi yritysanalyysissä on avainasemassa
vastuullisessa sijoittamisessa. Taloudellisen fundamenttianalyysin rinnalla on
vahvasti integroitu ESG-tekijöiden huomiointi. Käytämme tässä sekä omaa sisäistä yhtiökohtaista analyysityökalua, mutta hyödynnämme myös yhteistyökumppaneiden ESG-analyysiä sekä MSCI:n ja Morningstarin ESG-työkaluja ja
tietokantoja.
Suoritamme salkkuyhtiöille myös ESG-kyselyjä, joissa käymme seikkaperäisesti läpi eri parametreja liittyen ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hyvään hallintotapaan.

Kiinnitämme huomiota erityisesti seuraaviin tekijöihin:
Ympäristö

Yhteiskunta

Hallintotapa

• Uusiutuvan energian
käyttö
• CO2-päästöt
• Hiiliriski
• Energian käyttö
• Veden käyttö
• Jätteiden hallinta
• Taxonomia

• Yhdenvertaisuus ja
tasa-arvo
• Turvallisuus
• Terveys
• Yrityskulttuuri
• Ihmisoikeus-rikkomusten
torjunta

• Toimintatavat korruptiota
vastaan
• Riippumaton hallitus
• Palkka- ja palkkiopolitiikka
• ESG-tekijöiden suhde
palkitsemiseen
• Yrityksen riskienhallinta
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Ennen sijoituspäätöstä käymme myös keskustelua
kohdeyrityksen johdon kanssa varmistaaksemme,
että omat näkemyksemme yhtiöstä ja sen strategiasta ovat linjassa johdon näkemysten kanssa. Aktiivinen
omistajuus heijastuu myös vahvasti itse sijoitusaikana.
Seuraamme yhtiön toimintaa tarkasti ja pyrimme tapamaan omistamiamme yhtiöitä vuosittain. Yritystapaamisten yhteydessä keskustelemme ajankohtaisista
asioista liittyen liiketoimintaan sekä toimintaympäristöön. Lisäksi voimme kannustaa avoimuuteen ja korostaa eri vastuullisuustekijöiden tärkeyttä. Yritystapaamiset mahdollistavat myös meille tärkeiden asioiden
ajamisen. Määrittelemme vuodesta 2022 lähtien vähintään kaksi tärkeää vastuullisuusaihetta, joista käymme
johdonmukaisesti keskusteluja yritysjohdon kanssa.
Vuonna 2022 keskitymme erityisesti siihen 1) mikä
yhtiön strategia hiilineutraalisuuden saavuttamiselle on sekä 2) mitkä yhtiön toimet yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon saavuttamiselle ovat.
Vastuullisen sijoittamisen sekä omistajaohjausperiaatteemme tähtäävät rahastoissa olevien omistusten arvonnousuun pitkällä tähtäimellä. Fondita edellyttää,
että yhtiöt harjoittavat hyvää omistajaohjausta ja hallintotapaa, esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia seuraamalla. Näiden ohella sekä
ympäristö- että yhteiskuntavastuu ovat painoarvoltaan merkittäviä asioita. Fondita voi ajaa parannuksia
ja yrittää vaikuttaa yhtiöön tai sen johtoon, jos käy ilmi,
että jonkin yhtiön kohdalla ilmenee puutteita yllä
Fondita Rahastoyhtiö
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mainituissa asioissa. Tällaisissa tapauksissa yhteistoiminta muiden omistajien kanssa saattaa olla oikea tapa
toimia. Voimme vaikuttamisen sijaan päättää luopua
omistuksestamme kyseisessä yhtiössä, jos osuudenomistajien etu kokonaisarvion mukaan puoltaa sitä.
Fondita pyrkii osallistumaan yhtiökokouksiin silloin
kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä edellyttää.
Tarvittaessa voimme osallistua asiamiehen välityksellä (proxy) yhtiökokouksiin. Vastaamme aina itse siitä,
että äänioikeuksia käytetään rahaston strategian mukaisella tavalla. Jokainen rahasto äänestää yksittäin yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksissa Fondita keskittyy ensisijaisesti niihin kysymyksiin, jotka koskevat osuudenomistajien edun varmistamista. Näitä aiheita ovat esimerkiksi:

• yhtiön pääomarakenne
• palkitsemisperiaatteet
• hallituksen nimitys ja kokoonpano
• ESG-asiat
• vaikutusmahdollisuuksien läpinäkyvyys
ja nimitysprosessit
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Yhteistyöt ja sijoittaja-aloitteet
Vastuullisen sijoittamisen voima korostuu, kun ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen tai hallintotapaan liittyviä
tärkeitä tekijöitä ajaa laaja sijoittajayhteisö samanaikaisesti. Aktiivinen rooli niin omistajina yritystapaamisissa
kuin vastuullisuuden puolestapuhujina yhteiskunnassa
yleisesti on meille tärkeää. Tämän takia myös Fondita
on mukana tekemässä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja haluaa omalta osaltaan edesauttaa kestävän kehityksen toteuttamista. Olemme sitoutuneet
noudattamaan sijoitustoiminnassamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita vuodesta 2010, ja sen myötä raportoimme toiminnastamme vuosittain UN PRI
organisaatiolle.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden
allekirjoittajina
1. Sitoudumme liittämään ESG-tekijät osaksi sijoitusprosessiamme
2. Sitoudumme toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihimme
3. Sitoudumme edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-raportointia
4. Sitoudumme edistämään vastuullisen sijoittamisen pe-

riaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
5. Sitoudumme edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
6. Sitoudumme raportoimaan toimistamme ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä
Fondita on myös Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum- sekä Swesif – Sweden’s Sustainable
Investment Forum -yhdistysten jäsen. Yhdistysten tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista ja toimia
verkostoitumispaikkana ja väylänä tiedon hankkimiselle.

riaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Aloitteeseen sitoutuneet
yritykset ja organisaatiot noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä
kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, riippumatta
siitä missä maassa toimivat. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen. Koska emme sijoitustoiminnassamme hyväksy normien rikkojia haluamme myös
oman toimintamme osalta sitoutua samoihin periaatteisiin ja arvoihin.

Olemme myös allekirjoittaneet UN Global Compact
-yritysvastuualoitteen. Global Compact -aloitteen periaatteet perustuvat ja ovat sopusoinnussa seuraavien
yleismaailmallisten periaatteiden kanssa:
• YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus työelämän
perusperiaatteista ja -oikeuksista
• YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus
• YK:n Korruption vastainen yleissopimus

Vuonna 2021 allekirjoitimme myös Net Zero Asset Managers Iniative -aloitteen. Tämän myötä sitoudumme
saattamaan sijoitusomaisuutemme nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Lisätietoja Net
Zero Asset Management Iniative aloitteesta löydät
sivulta netzeroassetmanagers.org.

Global Compact -aloitteeseen liittyneet yritykset sitoutuvat omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa
vaikutuspiirissään näitä ihmisoikeuksiin, työelämän pe-
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Yhteenveto vastuullisen
sijoittamisen menetelmistä
Negatiivinen seulonta / Poissulkeminen
Toimialan vaikutus myyntiin > 5 %
Normiperusteinen seulonta

Positiivinen seulonta / Temaattiset ajurit












Fossiiliset polttoaineet
Asteet
Tupakka
Kannabis
Alkoholi
Uhkapelitoiminta
Pikavippitoiminta
Aikuisviihdetoiminta
Uraanin jalostus
Geenimanipulaatio (punainen)

Yhtiöt joiden toiminta linjassa kestävien megatrendien kanssa

•
•
•

Ympäristö- ja ilmastoälykkäät ratkaisut

•
•
•
•

Taloudellisen fundamenttianalyysin rinnalla ESG-tekijöiden integrointi
Oma ESG-analyysi huomioi Ympäristöön Yhteiskuntaan ja Hallintopaan liityviä aspekteja
Yhteistyökumppaniemme ESG-analyysin käyttö

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

•
•
•
•
•

Yritystapaamiset
Vastapuoliemme asiantuntijoiden tapaamiset
ESG-kyselyjen suorittaminen salkkuyhtiöille
Julkinen keskustelu vastuullisesta sijoittamisesta
Yhtiökokoukset ja äänestäminen

Sijoittaja-aloitteet ja vastuullisen sijoittamisen
viitekehykset

•
•
•
•

PRI (2010)
Finsif & Swesif (2018)
UN Global Compact (2021)
Net Zero Asset Managers Iniative (2021)

•
•

Ulkopuolinen asiantuntijajäsen
Vuosittainen raportointi hallitukselle

•
•
•
•

Rahastokohtainen ESG-raportointi
MSCI:n raportointimallit
Vuosittainen Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus (2022)
PRI-raportointi

ESG-tekijöiden integrointi

Vastuullisuustekijöiden huomiointi omassa analyysityössä

ESG-komitea
ESG-raportointi

Terveys ja hyvinvointi
Digitalisaatio ja teknologien kehitys

MSCI ja Morningstar (Sustainalytics) tietokantojen käyttö
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Fonditan ESG-komitea
Fonditan tavoitteena on jatkuva kehitystyö vastuullisen
sijoittamisen saralla. Salkunhoitajat yhdessä ESG-analyytikon kanssa vastaavat
päivittäisessä työssään vastuullisuusnäkökulmien huomioimisesta ja seuraavat
regulaatiovaatimuksia ja vastuullisuuteen liittyvää uutisvirtaa.
Vastuullisen sijoittamisen kehitystyö
on jatkuva prosessi. Muuttuvat regulaatio- ja raportointivaatimukset vaativat valppautta ja ajantasaista tietoa.
Samanaikaisesti fokus kestävyyteen ja
vastuullisuuteen on kasvanut valtavasti maailmanlaajuisesti, mikä mielestämme vaatii yhä laaja-alaisempaa
asiantuntemusta. Omistamissamme
yrityksissä voi myös realisoitua jokin
kestävyysriski, joka vaatii laajempaa
tarkastelua.
Tästä syystä Fondita perusti vuoden
2021 lopulla ESG-komitean. Komitean

tavoitteena on kokoontua säännöllisesti ja kehittää Fonditan vastuullista sijoittamista, huolehtia regulaation vaativan raportointitason ylläpitämisestä,
ennakoida kestävän kehityksen trendejä ja muutoksia sekä tarpeen vaatiessa keskustella normirikkomuksista tai
muista yrityskohtaisista ESG-asioista.
Komitea raportoi toiminnastaan Fondita-rahastoyhtiön hallitukselle.
Komiteassa toimii salkunhoidon ja
myynnin edustajia, ESG-analyytikkomme sekä ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Komitean ulkopuolisen jäsenen
rooli on toimia sparraajana ja asiantuntevana keskustelukumppanina.
Fonditalle oli tärkeää saada oman
alansa ulkopuolista, korkeatasoista
asiantuntemusta, ja kutsuimme KTT
Hanna Silvolan yhteistyöhön kanssamme. Hannalla on laaja-alaista vastuullisen sijoittamisten osaamista. Hän
toimii tällä hetkellä apulaisprofessorina
ja opettaa vastuullista sijoittamista
Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hänen tutkimusalueisiin
kuuluvat yritysvastuun mittaaminen,

raportointi, varmentaminen ja tulkinta
osana taloudellista informaatiota ja
päätöksentekoa. Silvola on opettanut
London School of Economicissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa.

”Rahoitusmarkkinat ovat vihreässä murroksessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Yliopistojen
ja finanssisektorin yhteistyö
on tärkeää, koska vastuullinen
sijoittaminen ja siihen liittyvä
regulaatio kehittyy valtavan
nopeasti. Fonditan ESG-komitean
ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä voin tuoda vastuulliseen
sijoittamiseen havaintoja tieteen
maailmasta.”
- Hanna Silvola kertoo
ESG-komitean jäsenet vuonna 2022
Marcus Björksten, salkunhoitaja
Janna Haahtela, salkunhoitaja
Isabelle Ramsay, ESG-analyytikko
Hanna Silvola, ulkopuolinen asiantuntijajäsen
Fredrik von Knorring, myynnin johtaja
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Aktiivinen omistajuus
Aktiivisina, pitkäaikaisina omistajina toiminnallemme on luontevaa rakentaa
hyvät keskustelusuhteet salkkuyhtiöihin.
Pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan
kannustamaan vastuulliseen ja kestävän
kehityksen mukaiseen toimintaan sekä
avoimuuteen näiden raportoinnissa. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvillä tekijöillä on suuri
vaikutus siihen, miten määrittelemme
mahdollisuudet, näemme riskit ja miten
nämä vaikuttavat yhtiön arvostukseen.

Sijoitusfilosofiassamme osakevalinta on ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Kaikki rahastomme ovat omistuksiltaan keskittyneet 30-40 yhtiöön
per rahasto, ja sijoituspäätöksen taustalla on laaja oma analyysityö.
Tämä korostuu erityisesti pienyhtiörahastoissa. Tärkeässä roolissa ovat
lisäksi keskustelut yritystä mahdollisesti seuraavien analyytikoiden
kanssa, mutta erityisesti strategian toteuttamisen ja tulevaisuudennäkymien verifiointi kohdeyhtiön johdon kanssa.
Meille omistajina aktiivisuus toteutuu nimenomaan yritystapaamisissa. Tilanteen
niin vaatiessa voimme myös äänestää yhtiökokouksissa tai vaikuttaa sijoittaja-aloitteiden kautta muiden sijoittajien kanssa.

Osana vastuullisen sijoittamisen toimintatapaamme, suoritamme uusille omistuksillemme aina seikkaperäisen ESG-analyysin, jossa kysymme ympäristöön,
yhteiskuntaan ja sosiaaliseen vastuuseen
sekä hyvään hallintotapaan liittyvistä tekijöistä.

Yritystapaamiset vuonna 2021

Vuonna 2021 pandemia esti normaalit lähitapaamiset, mutta aktiivisuus oli sitäkin
suurempaa, kun etäkokousmahdollisuudet lisäsivät entisestään ylimmän johdon
saatavuutta sijoittajille maailmanlaajuisesti. Etätapaamisia oli Fonditan salkunhoitajilla yhteensä 641 kappaletta.

Fondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021

Yritystapaamisissa keskustelemme ajankohtaisista liiketoimintaan vaikuttavista
asioista niin operatiivisesta kuin liiketoimintaympäristön näkökulmasta.
Keskustelemme yhtiön strategiasta, tavoitteista ja edellytyksistä onnistuneen
strategian toteuttamiseksi. Lisäksi keskustelemme kilpailijoista sekä kilpailueduista,
markkina-asemasta sekä hinnoitteluvoimasta. ESG-tekijöillä on jatkuvasti kasvava
painoarvo tapaamisissa, mikä on erittäin
myönteistä. Fokus on usein liiketoiminnan ympäristövaikutuksissa mutta myös
sosiaalisen vastuun ja hallintotavan painoarvo kasvaa.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja yritysten omat vastuullisuustavoitteet luovat
usein kehykset keskusteluille.
Vuonna 2022 tulemme yritystapaamisissa käydyissä vaikutuskeskusteluissa
käsittelemään järjestelmällisesti kahta
vastuullisuusaihetta: ”Yhtiön strategia
hiilineutraalisuuden saavuttamiselle”
sekä ”Yhtiön toimet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon saavuttamiselle”.
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Megatrendit ja
yhtiöesimerkit
Olemme jo toimintamme alkuaikoina
tunnistaneet meille kolme tärkeää kestävää kehitystä edustavaa megatrendiä, joiden uskomme vahvistuvan entisestään tulevaisuudessa. Nämä trendit
ovat ympäristö- ja ilmastoälykkäät
ratkaisut, terveys ja hyvinvointi sekä
digitalisaatio ja teknologinen kehitys.
Näitä trendejä tukee sekä muutoksiin vaativa kehitystyö, että taustalla kasvava markkina. Esimerkkejä
näistä ovat ratkaisut ilmastonmuutoksen luomiin uhkiin ja ikääntyvän väestön paremman elämänlaadun
kehittäminen sekä digitalisaation tarjoamat resurssitehokkaammat ratkaisut. Uskomme kaikkien näiden
ratkaisujen kysynnän kasvavan jatkossa. Selvä enemmistö omistamistamme rahastoista hyötyy osaltaan
ainakin jossain määrin näiden trendien luomasta vahvasta rakenteellisesta kasvusta ja niihin kohdistuvista
kasvavista investoinneista. Alla on esimerkkejä Fonditan omistuksista yrityksissä, joista kukin edustaa yhtä

majätteestä säästetään luonnonresursseja sekä suojellaan biodiversiteettiä. Vuoden 2021 lopussa tämä
omistus oli mukana Fondita Sustainable Europe- ja
Fondita European Small Cap -rahastoissa.

Terveys ja hyvinvointi

kolmesta Fonditan tunnistamasta, vastuullisuutta
edustavasta pitkän aikavälin megatrendistä.

Ympäristö ja ilmastoälykkäät
ratkaisut
Befesa
Yhtiö on erikoistunut terästeollisuuden ongelmajätteen, teräspölyn, keräämiseen ja kierrätykseen. Teräspöly on vaarallinen jäte, joka on käsiteltävä oikealla
tavalla. Befesa prosessoi keräämänsä jätteen ja kierrättää jätteestä mahdollisesti löytyvät arvometallit
myymällä ne takaisin markkinoille. Befesa toimii tällä hetkellä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiö
rakentaa Kiinaan kahta kierrätyslaitosta vastatakseen
paikallisen kysynnän kasvuun, joka johtuu vaarallisten
jätteiden käsittelyyn liittyvän sääntelyn tiukentumisesta. Befesan ESG-strategia on täysin linjassa yhtiön
liiketoimintastrategian kanssa. Yhtiön tavoite on tehdä maailmasta kestävämpi auttamalla asiakkaitaan
noudattamaan ympäristöön liittyviä asetettuja määräyksiä ja lakeja (koskien ongelmajätteen käsittelyä).
Kierrättämällä arvokkaita metalleja kerätystä ongelFondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021

Straumann
Sveitsiläinen yhtiö valmistaa ja toimittaa hammasimplantteja, instrumentteja ja proteeseja hammashoitoalalle. Yhtiön tuotteet parantavat merkittävästi
potilaidensa elämänlaatua niin terveen suun kun oikean purennan ansiosta. Kun demografiset muutokset
kehittyneissä maissa johtavat ikääntyneiden osuuden
kasvuun väestössä, Straumannin tuotteiden kysyntä
todennäköisesti kasvaa. Penetraatio implanttien osalta on vielä maailmanlaajuisesti matala. Yhtiöllä on
johtava markkina-asema kasvavilla markkinoilla ja on
laatuyhtiökriteereidensä ansiosta hyvä sijoituskohde.
Straumann haluaa myös vastuullisuuden osalta olla
edelläkävijä, erityisesti sosiaalisen vastuun kautta mutta myös ilmastotavoitteiden osalta. Yhtiö tavoittelee hiilineutraalisuutta ja 100 % uusiutuvan energian
käyttöä. Straumannin sosiaalinen vastuu korostuu
esimerkiksi merkittävällä panostuksella matala- ja keskituloisten maiden koulutusohjelmilla ja yhtiön yrityskulttuurille on olennaisen tärkeää työntekijöiden
hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Vuonna 2026
yhtiö tavoittelee, että naisten osuus johtotehtävissä
olisi 50 % (40 % 2021). Yhtiö oli vuoden 2021 lopussa
mukana Fondita Healthcare- ja Fondita 2000+ -rahastoissa.
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Digitalisaatio ja teknologinen kehitys
Adesso
Yhtiö tarjoaa IT-palveluja, jotka keskittyvät yritysten
ydinliiketoimintaprosessien optimointiin. Sen tarjontaan kuuluvat IT-konsultointi sekä ohjelmisto- ja toimialakohtaisten ratkaisujen kehittäminen. Uskomme, että
yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet hyötyä asiakkaiden
kasvavasta tarpeesta optimoida työnkulkuja ja prosesseja, joilla voidaan säästää sekä arvokkaita resursseja ja
energiaa että kasvattaa tuottavuutta.
Näkemyksemme mukaan yhtiö on mukana rakenteellisesti kasvavilla markkinoilla ja tarjoaa vastuullisia, tehokkuutta parantavia ratkaisuja. Adesso on tämän lisäksi
esittänyt selkeän ESG-strategian jossa tavoite on vähentää energiankulutusta kaikissa toimistoissa ympäri maailmaa, kasvattaa uusiutuvan energian osuuden, käyttää
enemmän uusiutuvia materiaaleja ja vähentää työntekijöiden matkustaminen. Yhtiö nostaa myös esille työntekijöiden viihtyvyyden tärkeyden yhtiön menestymisen
kannalta.
Vuoden 2021 lopussa tämä omistus oli mukana Fondita
European Small Cap
-rahastossa.

Fondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021
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Rahastojemme
ympäristösertifikaatit
Sijoitusrahastojen ympäristösertifikaatit antavat
sijoittajille varmuuden siitä, että rahastot täyttävät
tietyt sijoitusprosessiin integroitavien ympäristötekijöiden ja omistuksiin liittyvät kriteerit. Vuonna 2020
päätimme, että haemme selkeästi ympäristöpainotteisille rahastoillemme tärkeimmiksi arvioimiamme
ympäristösertifikaatteja, jotka ovat Joutsenmerkki ja
Itävallan ympäristösertifikaatti (Austrian Ecolabel).
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden tunnetuin ja luotettavin ympäristösertifikaatti; Itävallan ympäristösertifikaatti on puolestaan laajalti tunnettu Manner-Euroopassa. Fondita Sustainable Europe -rahastolle
myönnettiin molemmat ympäristösertifikaatit vuoden
2020 jälkipuoliskolla, ja myös Fondita 2000+ -rahastolle myönnettiin tuolloin Austrian Ecolable ympäristösertifikaatti.

Itävallan ympäristösertifikaatin saaminen
tarkoittaa sijoitusrahastolle, että:

• Rahasto ei tee sijoituksia tietyille toimialoille ja yrityksiin,
jotka ovat vastuullisuusnäkökulmasta erityisen ongelmallisia.
• Rahaston mahdollisista sijoituskohteista tehdään laaja
ESG-analyysi, ja rahasto priorisoi vastuullisempia yrityksiä.
• Rahastossa on sitouduttu siihen, että ESG-riski on hyväksyttävällä tasolla.
• Rahaston ESG-analyysi merkittävimmistä omistuksista on
julkinen.
• Rahastoon sisältyvistä omistuksista kerrotaan neljännesvuosittain.

Olemme erittäin ylpeitä meille myönnetyistä ympäristösertifikaateista. Kannustamme myös muita rahastoyhtiöitä hakemaan ympäristöpainoitteisille rahastoilleen ympäristösertifikaatteja.

Joutsenmerkin saaminen sijoitusrahastolle
tarkoittaa, että:

Joutsenmerkki ja Austrian Ecolabel ovat tehokas
työkalu viherpesun poistamiseksi rahastoalalta. Sijoitta• Rahasto ei tee sijoituksia tietyille toimialoille ja yrityksiin, jotka
jat voivat olla varmoja siitä, että rahasto tekee juuri sitä,
ovat vastuullisuusnäkökulmasta erityisen ongelmallisia.
mitä se väittää tekevänsä vastuullisuusnäkökulmasta.
• Rahaston mahdollisista sijoituskohteista tehdään laaja
Tämä varmistetaan ympäristösertifikaatin myöntäjän
ESG-analyysi, ja rahasto priorisoi vastuullisempia yrityksiä.
• Rahaston kaikki omistukset julkistetaan neljännesvuosittain. Li- suorittamalla tarkastuksella ja siinä vaadittavalla täydelsäksi vuosittain julkaistaan raportti rahaston vastuullisuudesta. lisellä läpinäkyvyydellä.
• Joutsenmerkillä kannustetaan aktiiviseen omistajuuteen ja
yhtiövaikuttamiseen.

Fondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021

Lue lisää
Joutsenmerkistä täältä.

Lue lisää Itävallan
ympäristösertifikaatista
täältä.
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen globaalit tavoitteet (Sus-

1 EI KÖYHYYTTÄ. Poista köyhyys sen kaikissa muodoissa

tainable Development Goals, SDG) ovat kokoelma

kaikkialta.

17 toisiinsa liittyvää maailmanlaajuista tavoitet-

2. EI NÄLKÄÄ. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa

ta, jotka on luotu ”suunnitelmaksi paremman ja
kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi kaikille”. YK:n yleiskokous asetti kestävän kehityksen
tavoitteet vuonna 2015, ja ne on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
Kunkin 17 kestävän kehityksen tavoitteen päämäärät
ja indikaattorit julkaistiin YK:n päätöslauselmassa heinäkuussa 2017. Jokaisella tavoitteella on tyypillisesti
kahdeksasta kahteentoista alatavoitetta, ja jokaisessa
tavoitteessa on yhdestä neljään indikaattoria, joilla
mitataan tavoitteiden edistymistä. 17 tavoitetta ovat

10. ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN. Vähen-

tää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

11. KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT. Taata

ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.

turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

3. TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille..

12. VASTUULLINEN KULUTTAMINEN JA
TUOTANTO. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

4. HYVÄ KOULUTUS. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja
laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

ta ja sen vaikutuksia vastaan.

5. SUKUPUOLTEN TASA-ARVO. Saavuttaa sukupuol-

14. VEDENALAINEN ELÄMÄ. Säilyttää meret ja merten

ten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

6. PUHDAS VESI JA SANITAATIO. Varmistaa veden
saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.

7. EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

seuraavat:

13. ILMASTOTEKOJA. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutos-

tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

15. MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää
maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
16. RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ
HALLINTO. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille

8. IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja

pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia
instituutioita kaikilla tasoilla.

tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

17. YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

9. KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUURIA. Rakentaa kestävää
infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Fondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021

Lähde UN.com
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
linjaus Fonditan rahastojen kanssa
Alle olemme listanneet neljä tärkeintä tavoitetta, joiden mukaan rahastomme on
linjattu toiminnallisesti ja lopputuotteen/
palvelun näkökulmasta (MSCI ESG -tietokannan mukaan).
Toiminnallinen linjaus kertoo siitä, mitkä SDG-tavoitteet ovat parhaiten edustettuina omistuksissamme
yhtiön omaa toimintaa tarkasteltaessa. Vastaavasti
lopputuote/palvelu-linjaaminen tarkoittaa sitä, mitkä
tavoitteet täydentyvät parhaiten yrityksen todellisen
tuotteen tai palvelun käytön kanssa.

SDG:n neljä tärkeintä tavoitetta
Rahaston omistusten toiminnallinen
linjaus

SDG:n neljä tärkeintä tavoitetta
Rahaston omistusten tuotteiden/palveluiden linjaaminen

1. Sukupuolten tasa-arvo (SDG 5).
2. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG 8).
3. Ilmastotekoja (SDG 13).
4. Eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10).

1. Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto (SDG
12).
2. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria (SDG 9).
3. Ilmastotekoja (SDG 13).
4. Edullista ja puhdasta energiaa (SDG 7).

Nykyisten tavoitteiden painoarvo voi muuttua ajan
myötä, mutta mielestämme nämä tavoitteet edustavat tällä hetkellä erittäin hyvin arvojamme, prioriteettejamme ja temaattista painopistettämme.

Fondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021

Lähde: UN.com
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EU taksonomia
Mitä taksonomia tarkoittaa?
Saavuttaaksemme sekä EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet että eurooppalaisen vihreän
kehityksen ohjelman (European Green Deal) tavoitteet on tärkeää, että suuntaamme investointeja
vastuullisiin projekteihin ja toimiin.
Taksonomia-asetus on luokittelujärjestelmä, joka
luo pohjan kestävälle taloudelliselle toiminnalle.
EU:n taksonomia pyrkii antamaan yrityksille, sijoittajille ja poliittisille päättäjille asianmukaiset määritelmät sille, miten eri taloudellisia toimintoja voidaan pitää ympäristön kannalta vastuullisina.
Näin taksonomian tulisi luoda turvallisuutta sijoittajille, suojella yksityisiä sijoittajia viherpesulta,
auttaa yrityksiä muuttumaan ilmastoystävällisemmiksi, lieventää markkinoiden pirstoutumista ja ohjata investointeja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.
Taksonomia siis tarjoaa luokittelujärjestelmän sille,
mitä voidaan pitää kestävän toimintana ja mitä ei.

Taksonomia-asetuksessa asetetaan kuusi
ympäristötavoitetta:
1. Ilmastonmuutoksen hillintä (julkaistu huhtikuussa 2021)
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (julkaistu
huhtikuussa 2021)
3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä
käyttö ja suojelu (julkaistu joulukuussa 2021)
4. Siirtyminen kiertotalouteen (julkaistu joulukuussa 2021)
5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen (julkaistu joulukuussa 2021)
6. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien
suojelu ja ennallistaminen (julkaistu joulukuussa
2021)
Taksonomiakehys ei kata vielä kaikkia toimialoja,
mutta sen käyttöä laajennetaan vähitellen. Taksonomian kuusi tavoitetta otetaan käyttöön vaiheittain. Nyt keskitytään kahteen ensimmäiseen vaiheeseen, jotka ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja
ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Loput tavoitteet otetaan käyttöön vuosien 2022-2023 aikana.
Fondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021

Miten huomioimme taksonomian
salkunhoidossamme?
Uskomme, että vastuullisia liiketoimintamalleja
käyttävät yritykset ovat hyviä sijoituskohteita ja
riskinäkökulmasta houkuttelevampia. Mikäli yritys
toimii taksonomian piiriin kuuluvalla toimialalla,
pyrimme aina arvioimaan sen toiminnan vastuullisuuskriteerien mukaisesti. Pidämme taksonomiaan
perustuvaa toimintaa myönteisenä, mutta se ei ole
ainoa sijoituspäätöksiemme kriteeri. Rahastoilta,
joiden teemana ovat ympäristöratkaisut ja ilmastoälykkäät ratkaisut, odotetaan luonnollisesti suurempaa yhdenmukaisuutta taksonomian kanssa
kuin rahastoilta, joilla on laajemmat sijoituskohteet.
Omistuksen taksonomiayhteensopivuuden arvioimisessa tukeudumme kolmansien osapuolien
tutkimuksiin ja tietokantoihin, omaan analyysiimme ja rahastojen kautta omistamiemme yhtiöiden
antamiin tietoihin. Tällä hetkellä näkyvyytemme
rahastojemme taksonomiamukaisuus on varsin
alhainen varsinkin mikro- ja pienyhtiöiden osalta,
mutta arvioimme näkyvyyden paranevan merkittävästi vuoden 2022 loppuun mennessä yritysten
raportoidessa tästä avoimemmin.
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Tavoitteena hiilineutraalit rahastot
Yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteistamme on ilmastonmuutoksen hidastaminen. Jo tänään rahastojemme hiilijalanjälki on 65 %
pienempi kuin vertailumarkkinoilla. Tavoitteemme on kuitenkin hiilineutraalius. Fondita liittyi vuoden
2021 lopussa kansainväliseen Net
Zero Asset Managers Initiative
-aloitteeseen, jonka tavoitteen mukaisesti Fonditan sijoitusrahastot
ovat hiilineutraaleja viimeistään
vuoteen 2050 mennessä.
Tulemme vuoden 2022 aikana asettamaan vuoden
2030 välitavoitteet päästövähennyksille ja koko
sijoitusomaisuuden osalta kasvihuonepäästöjen
nettonollatavoitteen vuoteen 2050 mennessä. Sitoudumme raportoimaan myös tavoitteen etenemisestä vuosittain osana PRI-raportointiamme sekä
kertomaan edistysaskelista Vastuullisen sijoi––ttamisen -vuosikatsauksissamme, mitkä lisäävät sekä
läpinäkyvyyttä että uskottavuutta.
Rahastojemme hiilijalanjälki on jo nyt selvästi pienempi kuin vertailumarkkinoilla. Tähän vaikuttaa

osaltaan sijoitusfilosofiamme, joka mm. poissulkee
fossiiliset toimijat, suosii pääomakevyitä aloja sekä
yhtiöitä, jotka tuotteillaan tai palveluillaan mahdollistavat CO2-päästöjen minimoimisen ja luonnonvarojen tehokkaamman käytön. Lisäksi ne hyötyvät
demograafisista yhteiskuntamuutoksista sekä teknologisesta murroksesta.
Ilmastonmuutos aiheuttaa enenemissä määrin
merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön
liittyviä seurauksia. Tieteeseen perustuvan tiedon
mukaan nykyisen kehityssuunnan hidastaminen
ei itsessään riitä, ja suunnan kääntäminen edellyttää huomattavia muutoksia toimintatavoissa,
erityisesti luonnonvarojen tehokkaammassa käytössä. Varainhoitajat ovat vastuussa suurien sijoitusomaisuuksien kanavoimisesta. Se miten näitä
omaisuuseriä hallinnoidaan, on avainasemassa siinä, pystymmekö saavuttamaan maailmanlaajuisen
nettonollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä, tai jopa aikaisemmin.
Fondita haluaa sitoutua tekemään osansa. Vaikka
koko sijoitusomaisuutta koskeva nettopäästöjen
nollatavoite vaatii työtä, uskomme ilmastonmuutoksen torjunnan olevan niin tärkeässä roolissa
salkkuyhtiöidemme strategioissa, että tavoite on
yhdessä saavutettavissa. Liittymällä tähän sijoittaja-aloitteeseen voimme yhdessä laajan varainhoiFondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021

tajayhteisön kanssa edistää nettonollatavoitteen
saavuttamisen. Olemme myös vuoden 2022 vaikuttamiskeskusteluissa nostaneet yhdeksi pääaiheeksi
sen, miltä yhtiön strategia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi näyttää ja mitkä väliaskeleet tavoitteen saavuttamiseksi ovat.
Net Zero Asset Managers Iniative -aloite lanseerattiin joulukuussa 2020. Aloitteen tarkoituksena on kannustaa varainhoitajia asettamaan nettopäästöjen nollatavoite vuoteen 2050 mennessä ja
sijoittamaan siten, että Pariisin ilmastosopimuksen
asettama 1,5 asteen lämpenemistavoitteen saavutetaan. Vuoden 2021 lopussa aloitteeseen oli sitoutunut kaikkiaan 220 varainhoitajaa, joiden hoitama
varallisuus oli yhteensä USD 57 biljoonaa.
Aloite on kuuden vastuullisen sijoittamisen organisaation perustama ja hallinnoima: Asia Investor
Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres,
Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
ja Principles for Responsible Investment (PRI). Lisätietoa: netzeroassetmanagers.org.
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Liittymällä tähän
sijoittajaaloitteeseen voimme
yhdessä
omaisuudenhoitoalan
kanssa auttaa
saavuttamaan
nettonollapäästöt.

Fondita Rahastoyhtiö
Vuosikatsaus 2021
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Rahastojen hiilidioksidipäästöt
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Rahastojen kestävyystiedot (SFDR)
Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus
EU:n uusi kestävän rahoituksen asetus astui voimaan 10.3.2021. Tiedonantoasetusta yksityiskohtaisesti täydentävät ns. 2-tason RTS-säännökset
astuvat voimaan vuoden 2023 alussa.
Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) tavoitteena on lisätä rahoitusmarkkinoiden vastuullisuustoimien läpinäkyvyyttä ja ehkäistä viherpesua finanssimarkkinoilla. Asetuksen mukaan rahoitusmarkkinoilla toimivilla on velvollisuus raportoida, miten ESG-riskit on integroitu
ja pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset on huomioitu sijoitusprosessissa.
Toimijoiden on myös raportoitava vastuullisuusparametrejä rahoitustuotteidensa osalta. EU-sääntely vaikuttaa ensisijaisesti rahoitusmarkkinoiden toimijoihin ja
taloudellisiin neuvonantajiin. Asetus asettaa tiettyjä vaatimuksia sekä yritys- että
tuotetasolle.

Tuotteet

SFDR:n mukaan rahoitusmarkkinoiden toimijoiden ja taloudellisten neuvonantajien on julkaistava vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät tuotetiedot
niin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvien tuotteiden kuin muiden kuin ESG-tuotteiden osalta. Asetus velvoittaa toimijat luokittelemaan tarjoamansa tuotteet tai niihin liittyvät ohjeet johonkin seuraavista kolmesta luokasta,
joita ovat artiklat: 6, 8 ja 9.
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Näiden kolmen luokituksen määritelmät ovat seuraavat:
Artikla 6 (harmaa) Rahoitustuotteet, jotka eivät huomio kestävyystekijöi-

tä sijoitusprosessissa.

Artikla 8 (vaalenvihreä) Rahoitustuotteet, jotka edistävät kestävyysteki-

jöitä sijoitusprosessissa. Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja lisäksi rahaston kohdeyhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa.
Artikla 9 (tummanvihreä) Rahoitustuotteet, joiden tavoitteena on vastuullisten ja kestävien sijoitusten tekeminen. Tämä tarkoittaa, että investointi
kohdistuu taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristö- tai sosiaalisten
tavoitteiden saavuttamista ja noudattaa ”ei merkittävää haittaa (Do No Significant Harm, DNSH)” -periaatetta. Lisäksi oletetaan, että kyseisen tuotteen
sijoitustavoite on hyvän hallintotavan mukainen.

Olemme luokitelleet rahastojemme SFDR-luokituksen mukaisesti seuraavasti:
Rahasto
Fondita Sustainable Europe

Artikla 9

Artikla 8

 Kyllä

Fondita 2000+

 Kyllä

Fondita Equity Spice

 Kyllä

Fondita European Micro Cap

 Kyllä

Fondita European Small Cap

 Kyllä

Fondita Healthcare

 Kyllä

Fondita Nordic Micro Cap

 Kyllä

Fondita Nordic Small Cap

 Kyllä
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SFDR-luokitus: artikla 8, vaaleanvihreä
Rahasto edistää muun muassa ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä kestävyystekijöitä. Osana
rahaston sijoituspäätösprosessia huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvät asiat
ja niihin liittyvät riskit. Rahastot edellyttävät myös hyvää hallintotapaa omistamissaan yhtiöissä. Fonditan
ESG-riskin määritelmä on E (ympäristö)-, S (sosiaalinen
vastuu)- tai G (hallintotapa)-tapahtuma, joka on niin
vakava, että sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus
osakkeen hintaan. Jotta rahastoissamme oltaisiin tietoisia näistä riskeistä, sisällytämme tämän näkökulman
sijoituspäätöksiimme. Rahastoissa sovelletaan ”poissulkeminen/suosiminen”-periaatetta, mikä tarkoittaa,
että salkunhoitajat valitsevat ja poissulkevat järjestelmällisesti yrityksiä, joiden toiminta ei ole rahaston sijoitusstrategian ja vastuullisuustavoitteen mukaista.
Lisäksi rahasto sulkee pois tietyt kiistanalaiset toimialat
ja yritykset, jotka rikkovat YK:n Global Compact -periaatteita. Yritysten ESG-analyysin tekevät ESG-tiimi ja
salkunhoitajat yhdessä. Rahastoilla ei ole virallista vertailuindeksiä.

SFDR-luokitus: artikla 9, tummanvihreä
Fondita Sustainable Europe -rahaston tavoitteena on
vastuullinen ja kestävien sijoitusten tekeminen. Vastuullisuus näkökulmasta saavutamme rahaston tavoitteen
valvomalla sijoitusprosessia ja etsimällä toiminnallaan
ympäristöön myönteisesti vaikuttavia yrityksiä. Nämä
yritykset mahdollistavat globaalien tavoitteidemme

saavuttamisen: hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja
luonnonvarojen käytän tehostamisen. Rahastomme
tavoitteena on sijoittaa yrityksiin, joiden avulla voimme vähentää CO2-päästöjämme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tarkastelemme pääasiassa sitä,
mitä yritys tuottaa, mutta myös sen hiilijalanjälkeä ja
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. Rahaston
sijoituspäätösprosessissa huomioidaan ympäristöön,
yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät asiat ja niihin liittyvät riskit. Sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä kysymyksiä ja riskejä.
Rahasto edellyttää myös hyvää hallintotapaa.
Fonditan ESG-riskin määritelmä on E (ympäristö)-, S
(sosiaalinen vastuu)- tai G (hallintotapa)-tapahtuma,
joka on niin vakava, että sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus osakkeen hintaan. Jotta rahastoissamme
oltaisiin tietoisia näistä riskeistä, sisällytämme tämän
näkökulman sijoituspäätöksiimme. Rahastoissa sovelletaan ”poissulkeminen/suosiminen”-periaatetta, mikä
tarkoittaa, että salkunhoitajat valitsevat ja poissulkevat
järjestelmällisesti yrityksiä, joiden toiminta ei ole rahaston sijoitusstrategian ja vastuullisuustavoitteen mukaista. Lisäksi rahasto sulkee pois tietyt kiistanalaiset toimialat ja yritykset, jotka rikkovat YK:n Global Compact
-periaatteita. Yritysten ESG-analyysin tekevät ESG-tiimi
ja salkunhoitajat yhdessä. Rahastoilla ei ole virallista vertailuindeksiä.
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Vastuulliset sijoitukset ja pääasialliset
haitalliset kestävyysvaikutukset
ESG-riskien integrointi sijoituspäätöksiin
Fonditan ESG-riskin määritelmä on E (ympäristö)-,
S (sosiaalinen vastuu)- tai G (hallintotapa)-tapahtuma, joka on niin vakava, että sillä on merkittävä
negatiivinen vaikutus osakkeen hintaan. Jotta rahastoissamme oltaisiin tietoisia näistä riskeistä, sisällytämme tämän näkökohdan sijoituspäätöksiimme.
Fondita välttää toimialoja, joiden uskomme sisältävän korkean ESG-riskin. Toimintaan liittyy silloin
suuri riski sääntelyn, verotuksen ja poliittisen vastustuksen lisääntymisestä. Myös yleinen mielipide
muuttuu kielteisemmäksi näitä toimialoja kohtaan,
ja alojen yritykset toimivat epävarmassa ja epäsuotuisassa ympäristössä.
Lisäksi niiden toimintaa voidaan helposti pitää eettisesti kyseenalaisena. Alat, joihin emme investoi, ovat
fossiiliset polttoaineet, tupakka ja kannabis, aseteollisuus, aikuisviihde, ydinvoima, uraani, geenimanipulaatio (punainen), uhkapelitoiminta ja pikavippilainat. Nämä poikkeukset koskevat yrityksiä, jotka
toimivat suoraan näillä aloilla (> 5 % liikevaihdosta)

tai jotka ovat toimittajia näille aloille (> 5 % liikevaihdosta). Poissuljemme myös yrityksiä, jotka ovat
rikkoneet YK:n Global Compact 10 -periaatteita.

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset
SFDR-asetus (SFDR) määrittelee pääasiallisen haitallisen kestävyysvaikutuksen (Principle Adverse Impact, PAI) ”negatiiviseksi, aineelliseksi tai todennäköisesti aineelliseksi vaikutukseksi ESG-tekijöihin,
jotka aiheutuvat, yhdistyvät tai liittyvät Fonditan
tekemiin sijoituspäätöksiin ja neuvoihin”.
Rahoitusmarkkinoiden toimijoiden ja taloudellisten
neuvonantajien tulee ottaa huomioon 18 pakollista
indikaattoria (taulukko 1), jotka liittyvät kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoisuuteen,
veteen, jätteeseen ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Ne koskevat yrityksiä, valtioita ja ylikansallisia yhtiöitä sekä kiinteistöomaisuutta. Näiden 18 pakollisen
indikaattorin lisäksi on määritelty myös 22 ilmastoon ja ympäristöön liittyvää indikaattoria sekä 24
indikaattoria, jotka liittyvät sosiaalisiin näkökohtiin
Fondita Rahastoyhtiö
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ja työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen
sekä korruption ja lahjonnan vastaisiin toimiin. Raportoinnin ja integroinnin määrittelee rahoitusyhteisön investointien olennaisuus ja tiedon saatavuus. 9. artiklan
mukaiseen rahastoon tehtyjen sijoitusten on täytettävä
SFDR-asetuksen vastuullisen investoinnin määritelmä.
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahaston sijoitukset ”eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa” millekään muille vastuullisille sijoituksille asetetuille kestävyystavoitteille. Siksi kaikkien 9. artiklan mukaisten
rahoitustuotteiden on raportoitava sekä pakolliset että
vapaaehtoiset PAI-indikaattorit. Pakollisia indikaattoreita on 18 ja vapaaehtoisia indikaattoreita 46, joista on
valittava vähintään kaksi.

Arvioidaksemme mahdollisia pääasiallisia haitallisia
kestävyysvaikutuksia investoinneissamme kiinnitämme erityistä huomiota toimialaan, johon omistusosuus
kuuluu, tuotannon maantieteelliseen sijaintiin ja siihen,
mitä yritys tuottaa. Tietyillä toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla on yksinkertaisesti suurempi ESG-riski. Käytämme arvioissamme myös tiettyjä laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, jotka koskevat yrityksen johtoa
ja ESG-asioiden priorisointia. Lisäksi seuraamme yrityksen CO2-päästöjä koskevaa tietoa ja niiden pyrkimyksiä
vähentää päästöjä. Selvitämme myös johdon lähestymistapaa ESG:hen heidän kanssaan järjestämissämme
tapaamisissa.

Fondita ottaa huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset. Ennen sijoitusta
arvioimme yritykseen liittyvät ESG-riskit. Jos koemme riskin suuremmaksi, se vaikuttaa yrityksen tuottovaatimukseen. Arviointi perustuu tietokantojemme
ESG-riskimittareihin. Myös oma arviomme vaikuttaa
päätökseen. Arviomme perustuu yrityksen historiaan,
toimialaan, kolmansien osapuolien analyysiin ja keskusteluun yrityksen kanssa. Luomme kokonaiskuvan yrityksen ESG-riskistä. Pienyhtiöistä tietokannoissa ei ole
tarpeeksi kattavasti tietoa saatavilla, jolloin muodostamme kokonaiskuvan pääosin johdon kanssa käytyjen
keskustelujen ja oman ESG-analyysimme pohjalta.

Pyrimme muodostamaan kokonaisvaltaisen
kuvan hallussamme olevan tiedon pohjalta ja
minimoimaan ESG:hen liittyvät riskit sijoituksissamme. Vältämme yrityksiä, joissa pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten riskit ovat
mielestämme hyvin korkeat.
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Taulukko 1. Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Ympäristöön liittyvät tekijät

Sosiaaliset tekijät

(1-14 sijoituskohdeyritystä)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kasvihuonekaasupäästöt
Hiilijalanjälki
Kasvihuonekaasujen intensiteetti sijoituskohdeyrityksissä
Suhteet fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin
Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus
Energiankulutuksen intensiteetti per vaikuttava ilmastotoimi
Toiminta, jolla on kielteinen vaikutus luonnon
monimuotoisuuteen herkillä alueilla
Päästöt veteen
Vaaralliseen jätteen määrä

(valtiot ja ylikansalliset yritykset 15-16)
15. Kasvihuonekaasujen määrä

10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n
monikansallisten yritysten toimintaohjeiden rikkomukset
11. YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n
monikansallisten yritysten toimintaohjeiden mukaisten
valvontamekanismien puute koskin prosesseja ja
vaatimuksenmukaisuutta.
12. Sukupuolten välinen palkkaero korjaamatta
13. Yrityksen hallituksen sukupuolten monimuotoisuus
14. Altistuminen kiistanalaisille aseille (jalkaväkimiinat,
rypäleaseet, kemialliset aseet ja biologiset aseet)

16. Sijoituskohdemaat, joissa tapahtuu sosiaalisia loukkauksia

(kiinteistöt 17-18)
17. Fossiilisille polttoaineiden osuus kiinteistöomaisuudessa.
18. Energiatehottomuus kiinteistöomaisuudessa.

Lähde: MSCI
Fondita Rahastoyhtiö
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Tuleva kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD
Yritysten kestävyysraportoinnin direktiivi (Corporate Sustainability Directive, CSRD)
Euroopan komissio antoi 21.4.2021 uuden ehdotuksen
EU-direktiiviksi, joka korvaa vanhan EU:n ei-taloudellisen tiedon raportoinnin NFRD-direktiiviin (Non-Financial Reporting -direktiivi). Uuden CSRD-direktiivin
tarkoituksena on lisätä yritysten vastuullisuustiedon
luotettavuutta ja luottamusta sitä kohtaan. Uusi EU-direktiivi astuu voimaan tilikaudesta 2023 alkaen tarkoittaen sitä, että yrityksiltä vaaditaan direktiivin mukaista
raportointia vuonna 2024. Pk-yritysten osalta vaatimus
tulee voimaan vasta tilikaudesta 2026 alkaen.

Millaisia yrityksiä uusi direktiivi koskee?
CSRD:n mukainen raportointivelvoite koskee
pörssiyritykset (ei mikroyritykset) ja yrityksiä, joilla kaksi
seuraavista ehdoista täyttyy:
• vähintään 40 miljoonan euron liikevaihto
• vähintään 20 miljoonan euron tase
• vähintään 250 työtekijää.

Mitä uusi direktiivi tarkoittaa yrityksille?
Direktiivi velvoittaa noin 49 000 yritystä EU.ssa sisällyttämään raportteihinsa seuraavat tiedot: liiketoimintamallin ja strategian, yhtiön käytännöt, riskit, tavoitteet
ja ympäristöasioiden asianmukaisen ja due diligence –
prosessin mukaisen läpikäynnin, sosiaaliset näkökohdat

ja yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmät sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, korruption torjuntaan,
lahjontaan ja monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset.
Lisäksi yritysten on raportoitava hallituksen jäsenten
sukupuoli, ikä, koulutus ja ammatillinen tausta.
Direktiiviin sisältyy myös vaatimus noudattaa raportoinnissa pakollisia EU-standardeja, jotka Euroopan
talousraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (EFRAG) on
kehittänyt ja jotka komissio on hyväksynyt delegoituina säädöksinä. Standardit määrittelevät tiedot, jotka
on annettava ympäristöasioista, sosiaalisista kysymyksistä ja yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Komission tulee hyväksyä ensimmäiset standardit 31.10.2022

mennessä. EU-direktiiviehdotuksen mukaan kestävyysraportti on jatkossa osa vuosikertomusta, kun sen
aiemmin saattoi tehdä erillisenä raporttina.
Uskomme uuden EU-direktiivin lisäävän yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä ja parantavan eri yritysten vastuullisuustietojen vertailtavuutta. Aiemmin raportointivaatimuksista ei ole sovittu yhteisillä standardeilla. Sen
seurauksena kaikki yritykset ovat voineet raportoida
omalla tavallaan, eikä yritysten vastuullisuustietoja ole
pystytty luotettavasti vertailemaan. Vaikka direktiivi
tulee voimaan vasta muutaman vuoden kuluttua, uskomme, että yritykset alkavat jo mukauttaa vastuullisuusraportointiaan uusiin vaatimuksiin.

Ei-taloudellisen tiedon raportoinnin NFRD-direktiivin
ja yritysten kestävyysraportoinnin CSRD-direktiivin väliset erot

NFRD

CSRD

Suuryritykset, konsernit ja yleishyödylliset organisaatiot, joilla
on yli 500 työntekijää.

Kaikki suuryritykset, konsernit ja EU:n alueella listatut pörssiyritykset
(pl. mikroyritykset).

Ei-taloudellinen tieto voidaan antaa osana vuosikertomusta tai
erillisessä raportissa

Ei-taloudellinen tieto on kerrottava vuosikertomuksessa.

Ei vaadi tilintarkastajan suorittamaa varmennusta.

Vaatii tilintarkastajan tai toisen itsenäisen tarkastajan.

Vastuullisuusraportti voidaan julkaista missä muodossa tahansa.

Kestävyysraportti tulee toimittaa sähköisessä muodossa.

Vastuullisuusraportissa standardien, puitteiden tai ohjeiden
käyttö vapaaehtoista.

Kestävyysraportti on laadittava uuden eurooppalaisen standardin
mukaan (tilikaudesta 2023 alkaen).

Fondita Rahastoyhtiö
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Yhteenveto tulevista tapahtumista
ESG asetusten osalta vuosina
2022 ja 2023
Olemme jo laajemmin aiemmissa luvuissa käsitelleet SFDR:ää, Taksonomiaa ja CSRD asetuksen
tuomat muutokset. Seuraavassa lyhyt yhteenveto mitä lainsäädäntömuutoksia on odotettavissa
vuosille 2022 ja 2023:

Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR)
• Taso 1 astui voimaan 10.3.2021 ja Taso 2 astunee voi-

maan vuoden 2023 aikana (PAI-indikaattorit)
• Koskee rahoitusmarkkinoiden toimijoita, jotka tarjoavat sijoitustuotteita sekä taloudellista neuvonantoa
• Tietoa yksikkö ja tuotetasolla kestävyysriskeistä ja pääasiallisista haitallisista vaikutuksista
• Vuosina 2022-2023 Euroopan komissio suunnittelee
tekevänsä kokonaispaketin kaikista teknisistä valvontastandardeista, jotka voivat korvata vuoden 2021 alussa julkaistut tekniset valvontastandardit

Taksonomia
• Rahoitusmarkkinoiden toimijat; kaikki CSRD:n piiriin
kuuluvat yritykset
• Taksonomiaan liittyvien tuotteiden tai toimintojen
liikevaihto-, pääoma- ja toimintakulut raportointivuoden aikana
Vuosina 2022-2023 tapahtunee seuraavaa:
1) Taksonomia laajenee neljään jäljelle jäävään ympäristötavoitteeseen– odotettavasti Q1 2022 aikana
2) Raportti ympäristömuutoksen taksonomiasta - odotetaan julkaistavan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä
3) Raportti sosiaalisesta taksonomiasta - odotetaan julkaistavan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä
Raportointivelvollisuus astunee voimaan tammikuussa
2022 (vuoden 2023 raporteille)
Fondita Rahastoyhtiö
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Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD)
• Koskee kaikkia suuria yrityksiä EU:ssa ja kaikkia pörssi-

yhtiöitä mikroyrityksiä lukuun ottamatta
• Yhteinen raportointistandardi, ei-taloudelliset tiedot,
jotka on annettava vuosikertomuksessa ja tilintarkastajan tai muun riippumattoman tilintarkastajan suorittama tarkastus
Vuosina 2022-2023 tapahtunee seuraavaa:
2022: Lokakuussa julkaistaan ensimmäiset raportointistandardit
2023: Lokakuussa julkaistaan toinen joukku alakohtaisia
standardeja
• Toistaiseksi on vielä epäselvää, milloin CSRD raportointivaatimus tulee voimaan, mutta nykytiedon valossa se astunee voimaan vuonna 2023 (vuoden 2024
raporteille)
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Rahastokohtaiset vastuullisuusraportit
Carbon Footprint Calculator (31.12.2021)

ESG-raportit(Q4/2021)

Fondita 2000+

Fondita 2000+

Fondita Equity Spice

Fondita Equity Spice

Fondita European Micro Cap

Fondita European Micro Cap

Fondita European Small Cap

Fondita European Small Cap

Fondita Healthcare

Fondita Healthcare

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Nordic Small Cap

Fondita Nordic Small Cap

Fondita Sustainable Europe

Fondita Sustainable Europe
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Yhteystiedot

Fondita Rahastoyhtiö Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

fondita.fi

(09) 66 89 890
info@fondita.fi
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