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Vastuullisen sijoittamisen periaatteet  
Sijoitustoimintamme tavoite on asiakkaidemme rahastosijoitusten sijoittaminen mahdollisimman tuottavasti ja 

vastuullisesti sijoitusstrategiamme mukaisesti. 

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. 

Vastuullisen sijoittamisen tavoitteet  
Haluamme omistaa yrityksiä, joissa kestävyys ja ESG-näkökulmat on kokonaisuudessaan sisällytetty yrityksen 

strategiaan ja yrityskulttuuriin. Yritys kantaa vastuun työntekijöistään ja kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti sekä 

seuraa, mittaa ja parantaa omaa ympäristövaikutustaan. Yhtiön liikevaihto tulee pääasiassa liiketoiminnasta, joka 

on mielestämme pitkällä tähtäimellä kestävää, ja jonka lopputuotteet tai palvelut ovat linjassa kestävän kehityksen 

yleisarvojen kanssa. Kannamme ilmastosta vastuuta, ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme kohti 

hiilineutraaliutta.  

Kaikki Fonditan rahastot ovat osakevalintaan perustuvia aktiivisia rahastoja. Tämä koskee sekä pienyritysrahastoja 

että teemarahastoja. Rahastoillamme on yhdenmukainen sijoitusfilosofia ja sama vastuullisen sijoittamisen 

strategia. Tavoitteemme on olla pitkäaikainen omistaja ja omistaa vastuullisesti toimivia, laadukkaita kasvuyrityksiä. 

Ilmasto- ja ympäristöälykkäät ratkaisut, terveys ja hyvinvointi sekä digitalisointi ja teknologinen kehitys ovat meille 

vahvoja temaattisia ajureita.  

Vastuullisen sijoittamisen menetelmämme  
Vastuullinen sijoittaminen sisältää sijoitusprosessin eri vaiheissa useita menetelmiä, joilla ESG-tekijät huomioidaan 

salkunhoidossa. Fonditalle nämä menetelmät ovat  

- negatiivinen seulonta  poissulkeminen/normiperusteinen seulonta  

- positiivinen seulonta  suosiminen/temaattiset vetovoimatekijät  

- ESG-tekijöiden integrointi sijoitusanalyysiin  

- aktiivinen omistajuus  

- vaikuttaminen kestävän kehityksen ja vastuullisen sijoittamisen puolesta. 

Positiivinen / negatiivinen seulonta 
• Negatiivisen seulonnan myötä suljemme pois sijoitusuniversumistamme tietyt toimialat, jotka olemme 

määritelleet ei-vastuullisiksi toimialoiksi joko ilmastorasitteensa tai laajempien yhteiskunnallisten vaikutustensa 

vuoksi. Nämä ovat yrityksiä, jotka toimivat fossiilisten polttoaineiden, aseiden, tupakan, kannabiksen, alkoholin, 

uhkapelien, pikalainojen, aikuisviihteen, uraanin ja geenitekniikan alalla (punainen). 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 integraatio 
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 Bloombergin 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: 

- uusiutuvan energian käyttö  

- CO2-päästöt (Scope 1 ja 2)  

- hiiliriski  

- energian käyttö  

- veden käyttö  

- jätteiden käsittely  

- taksonomia 

Yhteiskuntavastuu: 

- tasavertaisuus ja monimuotoisuus 

- turvallisuus  

- terveys - yrityskulttuuri  

- ihmisoikeusrikkomusten torjunta 

Hallintotapa: 

 - toimintatavat korruptiota ja lahjontaa vastaan  

- riippumaton hallitus  

- palkka- ja palkkiopolitiikka  

- ESG-tekijöiden suhde palkitsemiseen  

- Yrityksen riskienhallinta 

Ennen sijoituspäätöstä pyrimme keskustelemaan 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 tapaamme omistamiamme 

yhtiöitä vuosittain. Yritystapaamisten yhteydessä keskustelemme ajankohtaisista asioista liittyen liiketoimintaan 

sekä toimintaympäristöön. Lisäksi voimme kannustaa avoimuuteen raportoinnin suhteen ja korostaa eri 

vastuullisuustekijöiden tärkeyttä. 



SFDR 

Artikla 8  
Rahoitustuotteen tärkeimpänä ympäristötavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sosiaalisena 

tavoitteena tasavertaisuuden ja monimuotoisuuden parantaminen sekä perusihmisoikeuksien edistäminen.  

Fonditalle artikla 8:n mukaiseen rahastoon tehdyt kestävät sijoitukset ovat sijoituksia, jotka edistävät kestävää 

kehitystä ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta. Useita tekijöitä otetaan huomioon, mutta Fondita on 

määritellyt kestävän sijoituksen pääkriteerit seuraavasti: ympäristön kannalta kestävä sijoitus tarkoittaa, että yritys 

on strategiassaan määritellyt hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen ja yhtiöllä on visio hiilineutraaliudesta. 

Yritys ei myöskään toimi aloilla, jotka eivät ole Fonditan mukaan kestäviä ja ovat näin ollen poissuljettu Fonditan 

sijoitusuniversumin ulkopuolelle.  

Sosiaalisen vastuun kannalta yrityksen toiminta on YK:n Global Compact kriteerien mukaista ihmisoikeuksien ja 

työlainsäädännön osalta, ja yrityksellä on tasavertaisuutta ja monimuotoisuuttaa edistävä arvopolitiikka käytössä. 

Yhtiö noudattaa myös hyvän hallintotavan käytäntöjä. 

Kestävyysindikaattoreita 

ESG-näkökohtia huomioidessa huomioidaan erilaisia E, S ja G -indikaattoreita käyttäen MSCI ESG-tietokantaa, 

muita kolmansien osapuolien tietoja ja yrityksen raportoimia tietoja. 

Kun ei-vastuulliset toimialat ja YK:n Global Compact normirikkomukset on poissuljettu, keskitytään yrityksen ESG-

strategian ja periaatteiden ymmärtämiseen. Käytämme useita kestävyysindikaattoreita analyysityössämme. 

Erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet, hiilidioksidipäästöjen kehitys, hiili-intensiteetti, 

jätehuoltopolitiikka, vedenkulutuksen vähentämissuunnitelma, vedenkulutuksen kehitys, uusiutuvan energian 

käyttöä koskevat tavoitteet, energiankulutuksen kehitys, terveys- ja turvallisuuspolitiikka, ESG rikkomukset, 

tasavertaisuutta ja monimuotoisuutta koskeva toimintapolitiikka ja tavoitteet, monimuotoisuus johtoryhmässä, 

ihmisoikeusrikkomuksia koskevat toimenpiteet, korruption ja lahjonnan vastainen politiikka, hallituksen 

riippumattomuus, naisten osuus hallituksessa, kestävään kehitykseen sidottu palkka ja MSCI:n hyvän hallintotavan 

mukainen hyväksytty arvosana. 

Kestävien sijoitusten tavoitteet 

Rahaston ympäristötavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahaston ilmastonmuutokseen liittyvä 

päätavoite keskittyy sekä yritysten hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteisiin että ympäristön kannalta ei-

kestävien toimialojen poissulkemiseen rahaston sijoitusuniversumista. Rahaston ympäristötavoite on pääasiassa 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 13 ”Ilmastotekoja” ja 12 "Vastuullista kuluttamista” mukainen.  

Rahaston sosiaalisena tavoitteena on parantaa tasavertaisuutta ja monimuotoisuutta sekä tukea ihmisoikeuksia ja 

työntekijöiden oikeuksia. Rahaston sosiaalinen tavoite on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 5 

”Sukupuolten tasa-arvo” ja 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” kanssa edistämällä yrityksiä, jotka noudattavat 

YK:n Global Compact -periaatteita ja joilla on käytössä tasavertaisuus- ja monimuotoisuutta edistävä 

toimintapolitiikka. 

Indeksi  

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.   

Artikla 9  
Tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavote on sijoittaa vain sellaisiin yrityksiin, jotka tarjoavat ilmasto- 

ja ympäristöälykkäitä tuotteita tai palveluja. Nämä tuotteet ja palvelut joko vähentävät 

hiilidioksidipäästöjä tai auttavat meitä käyttämään luonnonvarojamme tehokkaammin. Omistusten on 

myös oltava sosiaalisesti vastuullisia ja noudatettava hyviä hallintotapoja. 



Kestävyysindikaattoreita 

Valikoimme yritykset, joiden tuloista merkittävä osa on peräisin tuotteesta tai palvelusta, joka mahdollistaa 

hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tai luonnonvarojen tehokkaamman käytön. Arvioidaksemme, onko yritys 

toiminnallisesti kestävä, seuraamme seuraavia indikaattoreita: MSCI ESG -riskipisteet, taksonomia-kelpoisuus ja 

yhdenmukaisuus, toteutuneet monimuotoisuusohjelmat, syrjinnän vastaisen käytännön toimeenpano, lahjonnan 

ja korruption kiistat, maksetut verot, uusiutuvien energialähteiden käyttö, hiilidioksidipäästöjen kehitys ja 

energiankulutuksen kehitys. Pienempien yritysten osalta, joista on saatavilla vain vähän tietoja, teemme arvion 

niiden tietojen perusteella, jotka voimme itse kerätä yritykseltä. 

Indeksi 

Rahasto käyttää vertailuindeksinä MSCI Climate Paris Aligned -indeksiä. Tämä indeksi on mielestämme paras 

indeksi vertailuarvoksi. Tätä vertailuindeksiä käytetään, kun rahastoa esitellään nykyisille ja potentiaalisille 

sijoittajille. Kyseessä ei kuitenkaan ole virallinen vertailuindeksi, sillä sellaista rahastolla ei ole. 

Yhteenveto SFDR:stä 

 

Rahasto Artikla Poissulkeminen PAI Vastuulliset 

sijoitukset * 

Fondita European 

Micro Cap 

8 Kyllä Kyllä 50% 

Fondita European 

Small Cap 

8 Kyllä Kyllä 50% 

Fondita Finland 

Micro Cap 

8 Kyllä Kyllä 50% 

Fondita Global 

Megatrends 

8 Kyllä Kyllä 50% 

Fondita Healthcare 8 Kyllä Kyllä 50% 

Fondita Nordic 

Micro Cap 

8 Kyllä Kyllä 50% 

Fondita Nordic 

Small Cap 

8 Kyllä Kyllä 50% 

Fondita Sustainable 

Europe 

9 Kyllä Kyllä 100%  

• rahaston vastuullisuusluokan määritelmän mukainen vastuullinen sijoitus 

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset 
Fondita ottaa huomioon sijoituspäätöksen mahdolliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Ennen 

sijoituspäätöstä teemme arvion yritykseen liittyvistä kestävyysriskeistä. Suurempi riski vaikuttaa yrityksen 

tuottovaatimuksiimme. Arviointi tehdään tietokantojemme ESG-riskiarvojen pohjalta. Myös oma arviomme 

vaikuttaa päätökseen. Tämä arvio perustuu yhtiön historiaan, teollisuudenalaan, kolmannen osapuolen 

analyyseihin sekä yrityksen kanssa käymiimme keskusteluihin. Muodostamme yrityksestä kokonaiskuvan 

kestävyysriskien näkökulmasta. Tietokannoista on saatavilla rajallisemmin tietoja pienyhtiöistä. Niiden tapauksessa 

muodostamme kokonaiskuvan pääasiassa johdon kanssa käytävän keskustelun perusteella. 

Arvioidessamme mahdollisia kestävyyteen liittyviä kielteisiä vaikutuksia, joita sijoituksella voidaan ajatella olevan, 

kiinnitämme erityisesti huomiota yrityksen toimialaan, tuotannon maantieteelliseen sijaintiin ja yrityksen 

tuottamiin tuotteisiin. Tiettyihin aloihin ja maantieteellisiin alueisiin liittyy suurempi todennäköisyys ESGriskien 

toteutumiselle.  

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. 

 

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. 

ESG-riskien integrointi sijoituspäätöksiin 
Kestävyysriskit ovat SFDR-asetuksen (2 artiklan) määritelmän mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan tai 

hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan voisi olla kielteinen aineellinen tai 

mahdollisesti huomattava kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Otamme tämän näkökulman huomioon 

sijoituspäätöksissämme, jotta osaamme olla tietoisia näistä riskeistä rahastoissamme. 

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, , 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. 

Hyvän hallintotavan käytännöt 
Hyvän hallintotavan arvioimiseksi keräämme seuraavat tiedot: hallintoriskipisteet (MSCI), 

monimuotoisuusohjelmat, syrjinnän vastaisten käytäntöjen toimeenpano, lahjonta- ja korruptioon liittyvät 

ristiriidat ja maksetut verot.  Pienempien yritysten osalta, joista on saatavilla rajoitetummin tietoja, teemme 

arviomme niiden tietojen perusteella, jotka voimme itse kerätä yritykseltä. 

Palkitsemisperiaatteet 
Fondita Rahastoyhtiö Oy:n palkitsemisjärjestelmässä ovat mukana seuraavat henkilöstöryhmät: toimiva johto, 

salkunhoitajat sekä yhtiön pysyvän riskienhallintaryhmän jäsenet. Työntekijöitä palkittaessa Fondita Rahastoyhtiö 

Oy sitoutuu siihen, mitä sijoitusrahastolain 4 b luvussa palkitsemisesta määrätään. Työntekijät eivät saa muuttuvia 

korvauksia, vaan kokonaiskorvaus koostuu kiinteästä kuukausi- ja tuntipalkasta. Fonditan palkitsemisperiaatteita ei 

ole sidottu kestävään kehitykseen liittyviin tavoitteisiin tai riskeihin. 

Tietolähteet 
Fondita käyttää MSCI:n ESG teitokantaa saadakseen kestävään kehitykseen liittyvää dataa sijoituksistaan. MSCI on 

toimittanut ESG-dataa vuodesta 1990 ja heillä on 1700 asiakasta, mukaan lukien maailman suurimmat 

eläkesijoittajat, omaisuudenhoitajat sekä konsulttiyhtiöt. Heidän tietokantansa kattaa yli 14.000 yhtiötä ja sitä 

validoi yli 200 analyytikkoa. MSCI on mielestämme maailman johtava ESG-datan toimittaja sijoittajille tänä 

päivänä.  
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