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Vastuullisen sijoittamisen  
periaatteet ja menetelmät
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 

Sijoitustoimintamme tavoite on asiakkaidemme rahastosijoitusten 
sijoittaminen mahdollisimman tuottavasti ja vastuullisesti sijoi-
tusstrategiamme mukaisesti. 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme pohjautuvat näkemyk-
seen, että vastuullisesti ja kestävien normien mukaisesti toimivat yh-
tiöt, ovat parempia sijoituskohteita pitkällä aikavälillä, koska ympä-
ristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG-tekijät) liittyvät riskit 
ja mahdollisuudet on kartoitettu laajemmin. Tästä syystä vastuulli-
suustekijöiden analysointi on integroitu osaksi kohdeyhtiöiden ana-
lysointiprosessia. 

Pyrimme aina sijoituspäätöksissämme sekä toiminnassamme ylei-
sesti toimimaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja 
vastuullisuus lähtee työntekijöidemme arvopohjasta. Huomioimme 
vastuullisen sijoittamisen periaatteissamme, kestävyysriskien arvioi-
misessa sekä kaikessa toiminnassamme yleisimmät yhteiskuntaa ja 
yritystoimintaa ohjaavat kansainväliset sopimukset ja normit. 

Vastuullisen sijoittamisen tavoite

Haluamme omistaa yhtiöitä, joissa kestävä kehitys ja ESG kokonai-
suudessaan ovat olennainen osa yhtiön strategiaa ja yrityskulttuuria. 
Yhtiö kantaa vastuuta työntekijöistään ja kohtelee kaikkia tasaver-
taisesti sekä seuraa, mittaa ja parantaa omaa ympäristöjalanjälkeään. 
Yhtiön liikevaihto tulee pääasiallisesti liiketoiminnasta, joka on mie-
lestämme pitkällä tähtäimellä kestävää ja jonka lopputuote tai palve-
lu on linjassa kestävän kehityksen yleisarvojen kanssa. Kannamme il-
mastoasioista 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.

Fonditan kaikki rahastot, niin pienyhtiörahastot kuin teemarahas-
tot, ovat aktiivisia osakevalintaan perustuvia rahastoja, joilla on yh-
tenäinen sijoitusfilosofia ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapa. 
Toimimme pitkäjänteisinä omistajina vastuullisesti toimivissa laa-
dukkaissa kasvuyhtiöissä, ja meille vahvoja temaattisia ajureita ovat 
ympäristö- ja ilmastoälykkäät ratkaisut, terveys ja hyvinvointi sekä di-
gitalisaatio 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 rahasto-
jen salkunhoitajat.
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Vastuullisen sijoittamisen 
menetelmämme  
Vastuullinen sijoittaminen sisältää sijoitusprosessin eri 

vaiheissa useita menetelmiä, joilla ESG-tekijät huomioi-

daan salkunhoidossa. Fonditalle nämä menetelmät ovat:

Negatiivisen seulonnan myötä suljemme pois sijoitusuni-
versumistamme tietyt toimialat, jotka olemme määritelleet 
ei-vastuullisiksi toimialoiksi joko ilmastorasitteensa tai laa-
jempien yhteiskunnallisten vaikutustensa vuoksi. Myös ylei-
siä 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 si-
säistä yhtiökohtaista analyysityökalua, mutta hyödynnämme myös yhteistyö-
kumppaneiden ESG-analyysiä sekä MSCI:n ja Morningstarin ESG-työkaluja ja 
tietokantoja. 

Suoritamme salkkuyhtiöille myös ESG-kyselyjä, joissa käymme seikkaperäises-
ti läpi eri parametreja liittyen ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hyvään hallin-
totapaan. 

Kiinnitämme huomiota erityisesti seuraaviin tekijöihin:

Ympäristö

• Uusiutuvan energian 
käyttö

• CO2-päästöt  
• Hiiliriski

• Energian käyttö
• Veden käyttö

• Jätteiden hallinta 
• Taxonomia 

Yhteiskunta

• Yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo

• Turvallisuus
• Terveys

• Yrityskulttuuri
• Ihmisoikeus-rikkomusten 

torjunta

Hallintotapa

• Toimintatavat korruptiota 
vastaan

• Riippumaton hallitus
• Palkka- ja palkkiopolitiikka

• ESG-tekijöiden suhde 
palkitsemiseen

• Yrityksen riskienhallinta

ESG-tekijöiden
integrointi

sijoitusanalyysiin

Aktiivinen

omistajuus

Vaikuttaminen 
kestävän kehityksen ja 

vastuullisen 
sijoittamisen puolesta

Positiivinen

seulonta

Negatiivinen

seulonta

Vastuullisen
sijoittamisen

menetelmämme
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Ennen sijoituspäätöstä käymme myös keskustelua 
kohdeyrityksen johdon kanssa varmistaaksemme, 
että omat näkemyksemme yhtiöstä ja sen strategias-
ta ovat linjassa johdon näkemysten kanssa. Aktiivinen 
omistajuus heijastuu myös vahvasti itse sijoitusaikana. 
Seuraamme yhtiön toimintaa tarkasti ja pyrimme ta-
pamaan omistamiamme yhtiöitä vuosittain. Yritysta-
paamisten yhteydessä keskustelemme ajankohtaisista 
asioista liittyen liiketoimintaan sekä toimintaympäris-
töön. Lisäksi voimme kannustaa avoimuuteen ja koros-
taa eri vastuullisuustekijöiden tärkeyttä. Yritystapaa-
miset mahdollistavat myös meille tärkeiden asioiden 
ajamisen. Määrittelemme vuodesta 2022 lähtien vähin-
tään kaksi tärkeää vastuullisuusaihetta, joista käymme 
johdonmukaisesti keskusteluja yritysjohdon kanssa. 

Vuonna 2022 keskitymme erityisesti siihen 1) mikä 
yhtiön strategia hiilineutraalisuuden saavuttamisel-
le on sekä 2) mitkä yhtiön toimet yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon saavuttamiselle ovat.

Vastuullisen sijoittamisen sekä omistajaohjausperiaat-
teemme tähtäävät rahastoissa olevien omistusten ar-
vonnousuun pitkällä tähtäimellä. Fondita edellyttää, 
että yhtiöt harjoittavat hyvää omistajaohjausta ja hal-
lintotapaa, esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistyk-
sen hallinnointikoodia seuraamalla. Näiden ohella sekä 
ympäristö- että yhteiskuntavastuu ovat painoarvol-
taan merkittäviä asioita. Fondita voi ajaa parannuksia 
ja yrittää vaikuttaa yhtiöön tai sen johtoon, jos käy ilmi, 
että jonkin yhtiön kohdalla ilmenee puutteita yllä 

mainituissa asioissa. Tällaisissa tapauksissa yhteistoi-
minta muiden omistajien kanssa saattaa olla oikea tapa 
toimia. Voimme vaikuttamisen sijaan päättää luopua 
omistuksestamme kyseisessä yhtiössä, jos osuuden-
omistajien etu kokonaisarvion mukaan puoltaa sitä.
Fondita pyrkii osallistumaan yhtiökokouksiin silloin 
kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä edellyttää. 
Tarvittaessa voimme osallistua asiamiehen välityksel-
lä (proxy) yhtiökokouksiin. Vastaamme aina itse siitä, 
että äänioikeuksia käytetään rahaston strategian mu-
kaisella tavalla. Jokainen rahasto äänestää yksittäin yh-
tiökokouksessa

Yhtiökokouksissa Fondita keskittyy ensisijai-
sesti niihin kysymyksiin, jotka koskevat osuu-
denomistajien edun varmistamista. Näitä ai-
heita 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 hallinto-
tapaan liittyviä tärkeitä tekijöitä ajaa laaja sijoit-
tajayhteisö samanaikaisesti. Aktiivinen rooli niin 
omistajina yritystapaamisissa kuin vastuullisuuden 
puolestapuhujina yhteiskunnassa yleisesti on meil-
le tärkeää. Tämän takia myös Fondita on mukana 
tekemässä yhteistyötä muiden organisaatioiden 
kanssa ja haluaa omalta osaltaan edesauttaa kes-
tävän kehityksen toteuttamista. Olemme sitoutu-
neet noudattamaan sijoitustoiminnassamme YK:n 
vastuullisen sijoittamisen periaatteita vuodesta 
2010, ja sen myötä raportoimme toiminnastamme 
vuosittain UN PRI organisaatiolle. 

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaattei-
den allekirjoittajina 
1. Sitoudumme liittämään ESG-tekijät osaksi sijoi-
tusprosessiamme
2. Sitoudumme toimimaan aktiivisena omistajana 
ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihim-
me
3. Sitoudumme edistämään sijoituskohteiden asian-
mukaista ESG-raportointia

Global Compact -aloitteeseen liittyneet yri-
tykset sitoutuvat omaksumaan, tukemaan ja 
toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään näitä 
ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ym-
päristöön ja korruption vastaiseen toimintaan 
liittyviä perusarvoja. Aloitteeseen sitoutuneet 
yritykset ja organisaatiot noudattavat työoloi-
hin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan 
ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita 
kaikissa maissa, riippumatta siitä missä maassa 
toimivat. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden 
viitekehyksen. Koska emme sijoitustoiminnas-
samme hyväksy normien rikkojia haluamme 
myös oman toimintamme osalta sitoutua sa-
moihin periaatteisiin ja arvoihin.

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

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

Olemme myös allekirjoittaneet UN Global Com-
pact -yritysvastuualoitteen. Global Compact 
-aloitteen periaatteet perustuvat ja ovat sopusoin-
nussa seuraavien yleismaailmallisten periaatteiden 
kanssa:
• YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistus työelä-
män perusperiaatteista ja -oikeuksista 
• YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julis-
tus
• YK:n Korruption vastainen yleissopimus

https://www.netzeroassetmanagers.org/
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Yhteenveto vastuullisen 
sijoittamisen menetelmistä

Negatiivinen seulonta / Poissulkeminen
Toimialan vaikutus myyntiin > 5 %
Normiperusteinen seulonta

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

Positiivinen seulonta / Temaattiset ajurit Yhtiöt joiden toiminta linjassa kestävien megatrendien kanssa
• Ympäristö- ja ilmastoälykkäät ratkaisut

• Terveys ja hyvinvointi

• Digitalisaatio ja teknologien kehitys

ESG-tekijöiden integrointi
Vastuullisuustekijöiden huomiointi omassa analyysityössä 

• Taloudellisen fundamenttianalyysin rinnalla ESG-tekijöiden integrointi

• Oma ESG-analyysi huomioi Ympäristöön Yhteiskuntaan ja Hallintopaan liityviä aspekteja 

• Yhteistyökumppaniemme ESG-analyysin käyttö

• MSCI ja Morningstar (Sustainalytics) tietokantojen 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)

ESG-komitea • Ulkopuolinen asiantuntijajäsen 

• Vuosittainen raportointi hallitukselle

ESG-raportointi • Rahastokohtainen ESG-raportointi

• MSCI:n raportointimallit

• Vuosittainen Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus (2022)

• PRI-raportointi


