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Tiivistelmä rahoitustuotteille, joiden tavoitteena on  
kestävien sijoitusten tekeminen 
Tässä tiivistelmässä annetaan tietoa rahoitustuotteiden kestävien 
sijoitusten tekemisestä ja tavoitteista kestävyyteen liittyvien tie-
tojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun SFDR-ase-
tuksen EU 2019/2088 10(1) Artiklan mukaisesti sekä delegoidun 
asetuksen EU 2022/1288 25–36 Artiklojen mukaisesti. 

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle 

Rahoitustuotteen päätöksentekoprosessissa huomioidaan kestä-
vyysriskit ja -tekijät sekä pääasialliset haitalliset kestävyysvaiku-
tukset (PAI). Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten 
YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals), 
ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yri-
tyksille luovat Aktian vastuullisen sijoittamisen arvopohjan. Näi-
den arvioimiseen osana sijoitusprosessia Aktialla on käytössä ul-
koisten palveluntarjoajien dataa. 

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite 

Rahoitustuote tavoittelee impaktia (ts. vaikuttavuutta) eli mitatta-
vaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä. Rahoitustuotteen 
yhteiskuntaan liittyviä positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi su-
kupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, koulutuksen ja oppimi-
sen tukeminen, puhdas ja kestävä energia, eriarvoisuuden vähen-
täminen sekä kestävät infrastruktuurit. Ympäristöön liittyviä posi-
tiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä ja 
torjuminen ja ekosysteemien kestävä käyttö ja maaekosysteemien 
kestävä käyttö ja biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden 
suojelu. Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen 
periaatteita. Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmät ovat 
poissulkeminen, vastuullisuustekijöiden huomiointi (ESG-integ-
rointi), normiperusteinen seulonta sekä aktiivinen omistajuus ja 
vaikuttaminen. Pyrimme myös muodostamaan mahdollisimman 
hyvän käsityksen sijoituskohteiden yhteiskunnallisista vaikutuk-
sista. Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetel-
mistä saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista. 

Sijoitusstrategia 

Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen peri-
aatteita sekä rahaston sijoitusstrategiaa. Pääasialliset haitalliset 
vaikutukset (”PAI”) ja sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyyste-
kijöihin otetaan huomioon osana sijoitusprosessia. Rahoitustuot-
teen sijoitusprosessissa sijoituskohteina olevien yritysten hyviä 
hallintotapoja analysoidaan ennen sijoitusta sekä monitoroidaan 
sijoitusten aikana. Hyviä hallintotapoja analysoidaan Aktian vas-
tuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti ESG-integroinnin 
(vastuullisuustekijöiden huomiointi) ja normiperusteisen seulon-
nan menetelmin. Hallintotapoihin liittyvät suojatoimet sisältyvät 
normipohjaiseen seulontaan. Rahoitustuote poissulkee tietyt toi-
mialat ja vastuullisuustekijöiden huomiointi on kiinteä osa sijoitus-
päätöksiä.  

Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä 
on saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista sekä 
tarkempi kuvaus rahaston sijoitusstrategiasta on saatavilla avain-
tietoasiakirjasta. 

Sijoitusten osuus 

Rahoitustuotteella on kestävä sijoitustavoite seuraavasti: ympä-
ristötavoite vähintään 65 % sijoituksista taloudellisiin toimintoihin, 
joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön 
kannalta kestävinä sekä yhteiskunnallinen tavoite vähintään 10 % 
sijoituksista. Aktialla ei ole välittömiä vastuita sijoituskohteina ole-
viin yhteisöihin tai mitään muun tyyppisiä näihin yhteisöihin liitty-
viä vastuita. 

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta 

Rahoitustuotteen kestävää sijoitustavoitteen toteutumista seura-
taan ja raportoidaan säännöllisesti. Kestävyysindikaattoreita käy-
tetään osana sijoituspäätöksiä, salkunhoitoa, raportointia ja moni-
torointia. Ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen ja seuran-
taan käytetään kullekin ominaisuudelle ominaisia valvontameka-
nismeja, tapoja ja menetelmiä, jotka perustuvat joko Aktian omiin 
tai ulkopuolisen palveluntarjoajan valvontamekanismeihin, dataan 
ja menetelmiin. 

Menetelmät 

Kestävää sijoitustavoitteen toteutumista, ei merkittävää haittaa -
tekijöitä sekä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöi-
hin otetaan huomioon osana sijoituspäätöksiä erilaisin menetel-
min, jotka voivat olla kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia sekä perustua 
sekä Aktian omiin menetelmiin, että ulkoisen palveluntarjoajan da-
taan ja menetelmiin. Menetelmiä pystytään hyödyntämään siinä 
määrin, kuin soveltuvaa dataa ja tietoa on saatavilla. Kestävän si-
joitustavoitteen toteutumista ja menetelmistä raportoidaan rahas-
ton vaikuttavuusraportissa vuosittain. 

Tietolähteet ja tietojen käsittely 

Aktia hyödyntää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tietoja ja -
lähteitä osana sijoituspäätöksiä ja salkunhoitoa. Tietolähteinä käy-
tetään Aktian valitsemia ulkoisten palveluntarjoajien datalähteitä 
vastuullisen sijoittamisen menetelmien ja kestävän sijoitustavoit-
teen toteuttamiseen. Kokonaisuudessaan rahoitustuotteen sijoi-
tusten vaikuttavuutta ympäristöön ja yhteiskuntaan mitataan ul-
kopuolisen palveluntarjoajan nettovaikuttavuusmallinnuksella. 
Muut rahoitustuotteen kestävyysindikaattorit kuvaavat sekä ym-
päristöön että yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia. Tietolähteitä 
käytetään osana salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ulkoi-
sille palveluntarjoajille suoritetaan arviointi sovellettavien mene-
telmien selvittämiseksi ja tietojen laadun varmistamiseksi. Tieto-
lähteitä hyödynnetään siinä laajuudessa kuin on saatavilla ja mah-
dollista. Puutteellista tietoa pyritään tarvittaessa rikastamaan 
muilla kvali- ja kvantitatiivisilla menetelmillä ja tietolähteillä. 

http://www.aktia.fi/
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Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset 

Tietolähteet vaihtelevat omaisuusluokasta riippuen sekä kulloin-
kin voimassa olevien sääntelyn määritelmien mukaan. Ympäris-
töön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävyysris-
kien huomioimiseen vaikuttaa myös kyseisen sijoitussalkun sijoi-
tushorisontti, tavoitteet sekä muu salkun sijoitusuniversumia kos-
keva sääntely. 

Asianmukainen huolellisuus 

Asianmukaista huolellisuutta, due diligence, noudatetaan rahoi-
tustuotteen perustana olevien omaisuuserien suhteen, osana si-
säisiä ja ulkoisia tarkastuksia. Keskeiset kansainväliset sopimuk-
set ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n so-
pimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable 
Development Goals), ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet 
monikansallisille yrityksille luovat Aktian vastuullisen sijoittami-
sen arvopohjan. 

Vaikuttamispolitiikat 

Yhtiövaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivisella omistajuu-
della Aktia edistää sijoituskohteina olevien yhtiöiden hyvää hallin-
toa- sekä edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hy-
vään pitkän aikavälin tuottokehitykseen. Aktiivinen omistajuus ja 
vaikuttaminen on yksi Aktian vastuullisen sijoittamisen menetel-
mistä. Aktia käy monimuotoista vuoropuhelua, jolla se pyrkii kan-
nustamaan sijoituskohteena olevia yrityksiä ja valtioita paranta-
maa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä 
käytäntöjään ja edistämään pitkän aikavälin näkökulman huomi-
oon ottamista päätöksenteossa. Äänestyspalvelun kautta osallis-
tumme yhtiöäänestyksiin. Osallistumme palveluntarjoajan kautta 
myös vaikuttamiskampanjoihin. Aktian ESG-komitea ryhtyy sään-
nöllisen normiperusteisen seulonnan perusteella tarvittaviin toi-
miin sellaisten yhtiöiden suhteen, joiden epäillään rikkoneen kan-
sainvälisiä lakeja ja normeja. Jos vuoropuhelu yhtiön kanssa epä-
onnistuu tai sen katsotaan olevan hyödytöntä, omistus voidaan 
myydä markkinatilanteen niin salliessa, lisäsijoitukset voidaan lo-
pettaa ja yhtiö voidaan laittaa poissuljettujen yhtiöiden listalle. Ak-
tia raportoi säännöllisesti aktiivisen omistajuuden ja vaikuttavuu-
den keinoistaan ja tuloksistaan. Aktian vastuullisen sijoittamisen 
periaatteet, omistajaohjauksen periaatteet, omistajaohjauksen pe-
riaatteiden toteutuminen, vastuullisen sijoittamisen katsaus sekä 
Pooled engagement -raportti ja proxy voting -raportti löytyvät Ak-
tian verkkosivuilta. 

http://www.aktia.fi/
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