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Vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet
1/2022

Johdanto
Tässä asiakirjassa kuvataan Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n ja 
Finlandia Group Oyj:n (jäljempänä ”Finlandia”) vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, 
sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan eli ns. 
ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huo-
mioon ottamista sijoitustoiminnassa siten. Vastuullisessa 
sijoittamisessa on kyse siitä, että sijoitusprosessissa arvioi-
daan muiden seikkojen ja rahoitusriskien ohella ympäris-
töasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan 
liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Ympäristön osalta kyse on muun muassa kestävän kehi-
tyksen, luonnon monimuotoisuuden ja energiakysymysten 
huomioimisesta.

Yhteiskunnallisen eli sosiaalisen vastuun osalta tarkaste-
lussa ovat muun muassa työolosuhteet, ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, tasa-arvo, lähiyhteisön huomioiminen 
sekä vastuu tuotteista tai palveluista.

Hyvän hallintotavan tarkasteluun sisältyvät esimerkiksi hal-
lituksen riippumattomuus ja palkitseminen, veronmaksu 
sekä korruptio- ja lahjontavastainen toiminta.

Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan 
tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla 
toteutuessaan voi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoi-
tuksen arvoon.

Esg-tekijöiden huomioon ottaminen finlandia 
rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen sijoitus-
toiminnassa
Finlandia Rahastoyhtiön hoitamien rahastojen (Finlandia 
Korkotuotto, Finlandia 2030, Finlandia Laatuyhtiöt ja Fin-
landia Asset Allocator) salkunhoidossa ESG-tekijöiden 
huomioon ottaminen ja kulloinkin voimassa olevien vas-
tuullista sijoittamista koskevien periaatteiden soveltami-
nen on kiinteä osa sijoitusprosessia ja sijoitustoiminnan 
riskienhallintaa. Kestävyysriskit ovat osa sijoitustoiminnas-
sa huomioonotettavia rahoitusriskejä.

Kestävää rahoitusta koskeva SFDR-asetus on tiedonanto-
velvoiteasetus, jonka mukaan rahastoista tulee antaa kes-
tävyystietoja asetuksen mukaisesti. Tiedonantovelvoitteen 
laajuus pohjautuu SFDR-asetuksen artikloissa määritelty-
jen velvoitteiden mukaisesti, joissa artikla 8 ja 9 mukaisilla 
rahastoilla on laajempi tiedonantovelvollisuus, kun artikla 
6 mukaisilla rahastoilla. Finlandia-rahastot kuuluvat artik-
la 6:den mukaiseen tiedonantovelvoitteiseen ja ne ottavat 
kestävyystekijät huomioon tässä asiakirjassa kuvatulla ta-
valla.

Finlandia-rahastojen salkunhoidossa ESG-tekijöiden 
huomioiminen ja arviointi tapahtuvat osana kutakin si-
joituspäätöstä. Kunkin Finlandian rahaston salkunhoitaja 
huolehtii hoitamansa rahaston sijoitustoiminnan tuotoista, 
riskeistä sekä myös vastuullisen sijoitta misen soveltami-
sesta käytännön sijoitustoiminnassa.

Rahastojen sijoitustoiminnassa ESG-tekijöiden huomioi-
minen toteutetaan ensisijaisesti poissulkemalla rahaston 
sijoitussalkusta tiettyjen kriteerien mukaisia sijoituskoh-
teita. Finlandian rahastojen sijoitustoiminnassa seuraavat 
sijoituskohteet on suljettu lähtökohtaisesti pois käytettä-
vistä sijoituskohteista ja näiden osalta tapauskohtaisista 
poikkeamista päätetään salkunhoidon sijoituskomiteassa:

Rahasto Toimiala
Finlandia 2030 -  Fossiilisten polttoaineiden tuotanto 

(max 5% allokaatiosta)
-  Kivihiilen louhinta (max 5% allokaa-

tiosta)
-  Uhkapelaaminen (max 5% allokaa-

tiosta)
-  Palmuöljyn tuotanto
-  Turkistuotanto
-  Alkoholituotanto
-  Tupakan tuotanto
-  Aikuisviihteen tuotanto
-  Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet)
-  Asetuotanto
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Lisäksi sijoituskohteiden valintaprosessissa yhtenä läh-
tökohtaisena sijoituskriteerinä käytetään sijoituskohteen 
0-100 pisteen skaalalla annettavaa ESG-pisteytystä (Mor-
ningstar Sustainability Rating). Sijoituskohteen ESG-pis-
teytys tulee olla alle  50, jotta sijoituskohde täyttää kestä-
vyysriskien osalta sijoituskriteerit. Tapauskohtaisesti tästä 
voidaan kuitenkin poiketa salkunhoidon sijoituskomitean 
päätöksellä. Lisäksi kaikista kulloinkin käytettävistä sijoitus-
kohteista ei välttämättä ole saatavilla em. pisteytystä.

Finlandia 
Laatuyhtiöt

-  Fossiilisten polttoaineiden tuotanto 
(max 5% allokaatiosta)

-  Kivihiilen louhinta (max 5% allokaa-
tiosta)

-  Alkoholituotanto (max 5% allokaa-
tiosta)

-  Uhkapelaaminen (max 5% allokaa-
tiosta)

-  Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet) 
(max 5% allokaatiosta)

-  Palmuöljyn tuotanto
-  Turkistuotanto
-  Tupakan tuotanto
-  Aikuisviihteen tuotanto
-  Asetuotanto

Finlandia 
Korkotuotto

-  Fossiilisten polttoaineiden tuotanto 
(max 10% allokaatiosta)

-  Kivihiilen louhinta (max 5% allokaa-
tiosta)

-  Uhkapelaaminen (max 5% allokaa-
tiosta)

-  Palmuöljyn tuotanto
-  Turkistuotanto
-  Alkoholituotanto
-  Tupakan tuotanto
-  Aikuisviihteen tuotanto
-  Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet)
-  Asetuotanto

Finlandia Asset 
Allocator

-  Fossiilisten polttoaineiden tuotanto 
(max 10% allokaatiosta)

-  Kivihiilen louhinta (max 5% allokaa-
tiosta)

-  Uhkapelaaminen (max 5% allokaa-
tiosta)

-  Palmuöljyn tuotanto
-  Turkistuotanto
-  Alkoholituotanto
-  Tupakan tuotanto
-  Aikuisviihteen tuotanto
-  Kiistanalaiset aseet (ml. ydinaseet)
-  Asetuotanto

Kestävyysriskien vaikutuksesta rahoitustuotteiden tuottoon 
ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä laskentamallia tai 
-menetelmää. Rahastoyhtiö ei näin ollen voi tehdä tarkkaa 
arviota kestävyysriskien vaikutuksista Rahaston tuottoon. 
Rahastoyhtiö kuitenkin arvio, että kestävyysriskit eivät tä-
mänhetkisen arvion mukaan aiheuta merkittäviä vaikutuk-
sia Rahaston tuottoon.

Rahastojen sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön 
kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kri-
teerejä, mutta rahastojen sijoituspäätöksissä huomioidaan 
kuitenkin kestävyysriskit

Omistajaohjaus
Finlandia Rahastoyhtiön hallinnoimien osakesijoituksia 
tekevien rahastojen sijoitetun pääoman koosta ja rahas-
ton sijoituskohteiden hajautuksesta johtuen yksittäisen 
osakesijoituksen tuottama omistusja ääniosuus kohdeyh-
tiössä jää omistajaohjauksen kannalta merkityksettömän 
pieneksi. Näin ollen Finlandia Rahastoyhtiö ei toistaiseksi 
pyri aktiivisesti käyttämään sen hoitamien rahastojen si-
joituskohteisiin lukeutuvien osakkeiden omistajaoikeuksia 
kohdeyhtiön päätöksentekoon osallistumalla.

Vastuullisuus finlandiassa
Finlandia haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamas-
sa vastuullisen sijoittamisen toteuttamista sijoitustoimin-
nassa. Finlandia ei ole toistaiseksi allekirjoittanut ESG-te-
kijöiden huomioon ottamista käsitteleviä YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteita (PRI, Principles for Responsible 
Investment), mutta näitä periaatteita laatiessaan ja omia 
vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja kehittäessään 
Finlandia on pyrkinyt ottamaan huomioon ja toteuttamaan 
edellä mainittujen periaatteiden seuraavat tavoitteet:

-  ESG-tekijöiden liittäminen osaksi sijoitusprosesseja;
-  harjoittamaan aktiivista omistajapolitiikkaan (siltä osin 

kun sijoituskohteeseen liittyy omistajaohjauksen mah-
dollisuus);

-  edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista 
ESG-raportointia;

-  edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden 
käyttöönottoa sijoitustoimialalla; sekä

-  edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä mui-
den sijoittajien kanssa. 

Raportointi
Finlandian kulloinkin voimassa olevat vastuullisen sijoit-
tamisen periaatteet julkaistaan Finlandian verkkosivuilla 
(www.finlandiagroup.fi). Rahastoja koskevat ESG-tiedot 
esitetään lisäksi rahastoesitteissä, sekä rahastojen mää-
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räaikaiskatsauksissa. Rahastoyhtiö julkaisee kunkin hoi-
tamansa rahaston osalta vähintään vuosineljänneksittäin 
em. verkkosivuilla ESG-raportin.

Esg-tekijöiden huomioon ottaminen 
finlandian varainhoidossa
Finlandian varainhoito sijoitus perustuu kolmeen vaihto-
ehtoiseen varainhoitomalliin, joissa sijoituskohteina käy-
tetään Finlandia Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja 
valitun salkunhoitomallin mukaisella allokaatiolla. Finlan-
dia Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen valinta varainhoidon 
piirissä olevien varojen sijoituskohteeksi ei ole perustunut 
ESG-tekijöihin, vaan salkunhoitomallit on määritelty eri 
asiakastyyppien oletettujen riskiprofiilien ja sijoitustavoit-
teiden mukaisiksi. Koska varainhoidon sijoituskohteina 
käytetään Finlandia Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja, 
ESG-tekijät otetaan kuitenkin edellä esitettyjen Finlandi-
an Rahastoyhtiön sijoitustoiminnan toimintaperiaatteiden 
mukaisella tavalla välillisesti huomioon myös varainhoidon 

sijoitustoiminnassa.Vastaavasti varainhoidossa sovelle-
taan rahastoyhtiön edellä kuvattuja omistajaohjauksen 
periaatteita.

Kestävyysriskien huomioiminen 
finlandian palkitsemisessa
Kestävyysriskit huomioidaan Finlandian sijoitustoiminnas-
sa tässä asiakirjassa kuvatussa laajuudessa. Vastaavasti 
Finlandian relevanttien työntekijöiden eli niiden, joiden 
osalta kestävyysriskien huomiointi on olennainen osa työ-
tehtäviä (erityisesti rahastojen ja varainhoitosalkkujen sal-
kunhoitajat),  suorituksen laadullisen arvioinnin osana huo-
mioidaan kestävyysriskit siten, että vastuullista sijoittamista 
ja kestävyysriskien huomioon ottamista sijoitustoiminnas-
sa sääntelelevien koskevien ohjeiden ja toimintaperiaattei-
den toteuttamisen laiminlyönti huomioidaan mahdollista 
muuttuvaa palkkiota vähentävänä tekijänä. 


