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VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN JA KESTÄVYYSRISKIEN JA -VAIKUTUSTEN 
HUOMIOINTI 

Evli-Rahastoyhtiö huomioi sijoituksissaan kestävyysriskit sekä sijoitusten pääasialliset haitalliset 
vaikutukset kestävyystekijöihin Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. 
Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai 
olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla todellinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus 
sijoituksen arvoon. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä 
asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. 
Olennaiset kestävyysriskit voivat vaikuttaa sijoituskohteiden tuottokehitykseen ja siten rahastojen 
tuottoon. Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat omaisuusluokkakohtaisia ja kattavat 
kaikki Evlin hoidossa olevat aktiiviset sijoitukset. Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat 
julkisesti saatavilla Evlin nettisivuilla osoitteessa www.evli.com/vastuullisuus/vastuullinen-sijoittaminen. 

Alla tietoa kestävyysriskien huomioimisesta Evli Impact Forest Fund I (EIFF I) rahastossa sekä rahaston 
kestävästä sijoitustavoitteesta. Evli Impact Forest I Feeder A on syöttörahasto, joka sijoittaa vain 
päärahastoon Evli Impact Forest Fund I.  

Lyhenne ESG viittaa termiin Environmental, Social ja Governance.  

EU:n Taksonomia-asetus (2020/852) viittaa lainsäädäntöön, jonka tarkoituksena on määritellä ympäristön 
kannalta kestävät taloudelliset toiminnot sekä tällaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvät 
tiedonantovelvoitteet yrityksille sekä rahoitustuotteille. 

Kestävyysriskien huomioon ottaminen 

Rahasto huomioi kestävyysriskit sijoituspäätöksissä. Sijoitusprosessissa rahaston salkunhoitaja arvioi 
kohderahastojen ESG-riskejä ja mahdollisuuksia. 
 
Metsät ovat fyysisiä luonnonvaroja, joihin kohdistuu sekä bioottisia että abioottisia riskejä. Aktiivinen 
metsänhoito vähentää tulipalon, tuulen, tuhoeläinten ja sairauksien aiheuttaman kadon esiintyvyyttä ja 
vakavuutta. Maantieteellisesti hajautettu salkku, jonka metsät sijaitsevat toisistaan erillään ja joissa on 
monipuolisesti eri puulajeja, vähentää riskiä edelleen. Jäsennetyllä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallintotapaan (Environmental, Social ja Governance, ESG) liittyvällä hyviä menettelytapoja kartoittavalla 
kyselyllä arvioidaan metsänhoitajan ympäristönsuojelun tasoa ennen sitoutumista. 
 
Metsien kestävä hoito varmistetaan 25 viime vuoden aikana kehitettyjen metsien sertifiointijärjestelmien 
avulla. Tunnetut akkreditointiyhteisöt myöntävät suorittamansa riippumattoman tarkastuksen perusteella 
sertifikaatin, mikäli metsänhoito vastaa kansainvälisesti sovittuja kriteerejä. Evli tunnustaa Forest 
Stewardship Council (FSC) sekä Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -
sertifiointijärjestelmät. 
 
Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen 
menestykseen ja siten rahaston tuottoon. 
 
SFDR luokitus: artikla 9 

Hyvä hallintotapa 

Rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Hallintotavan laadun arviointi on olennainen 
osa rahaston mahdollisten sijoitusten arviointia. Hallintotavan laadun arvioinnissa arvioidaan 
kohderahaston hallinnoijan kykyä arvioida ja hallita riskejä, yritysrakennetta, eettisiä periaatteita sekä ter-
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veys- ja turvallisuuskäytäntöjä. Myös rahaston hallinnoijan vastaavuus rahaston kehitykseen arvioidaan. 
Hallintotavan arviointi luo pohjan pitkäjänteiselle vastuulliselle arvonluonnille. 

Tavoitteena kestävien sijoitusten tekeminen 

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahasto pyrkii poistamaan ilmaston hiilidioksidia ja 
varastoimaan sitä kasvaviin metsiin ja kestäviin puutuotteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rahaston 
strategia tukee Pariisin ilmastosopimuksen pitkän aikavälin ilmaston lämpenemisen rajoittamistavoitteita, 
ja osaltaan vaikuttaa useisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Rahaston kestävä sijoitustavoite 
edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Rahasto tekee sijoituksia EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit 
täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin, siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin 
taloudellisiin toimintoihin. Rahasto tulee todennäköisesti tekemään suurimman osan sitoumuksistaan 
tällaisiin sijoituksiin. 
 
Metsätaloudella voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, kun hiili-intensiiviset materiaalit, kuten teräs ja 
betoni rakentamisessa ja muovit pakkausalalla korvataan kestävillä puutuotteilla. Päästöjen vähentämisen 
lisäksi metsätalous on tehokas ja edullinen ratkaisu jo päästetyn hiilen poistamiseksi ja tärkeä Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Yhteyttämisen kautta puut sitovat ilmakehän 
hiilidioksidia muuntamalla sen puuksi. Hiili varastoituu kasvavissa metsissä ja pitkäikäisissä puutuotteissa, 
kun niitä korjataan kestävästi. 
 
EIFF I pyrkii poistamaan ainakin 21 000 tonnia ilmakehän hiilidioksidia jokaista yhtä miljoonaa rahaston 14 
vuoden toimikautena sijoitettua euroa kohden. Rahaston tuottosidonnainen palkkio riippuu tämän 
hiilivaikutustavoitteen saavuttamisesta. 
 
EIFF I sijoittaa listaamattomiin kaupallisiin metsärahastoihin, jotka on valittu positiivisen hiilivaikutuksen ja 
houkuttelevan tuoton perusteella. Rahaston taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi hiilidioksidin 
talteenottoa tehostetaan sijoittamalla alueisiin, joissa metsien kasvu on nopeampaa, ja jotka ovat maissa, 
joissa on vahva ympäristölainsäädäntö ja vakiintunut puunjalostustuotanto. 
 
Positiivisen hiilivaikutustavoitteen mukaisia soveltuvia strategioita ovat: 
• Kestävää metsänhoitoa kestävän puuntuotannon kasvattamiseksi  
• Metsänistutus – puiden istuttaminen avokesannolle (usein huonontunutta laidunmaata) metsien pinta-
alan laajentamiseksi 
• Osallistuminen hiilimarkkinoille myymällä rekisteröityjen metsien päästöoikeuksia.  
 
EIFF I vaikuttaa suoraan kestävän kehityksen tavoitteeseen 13: Ilmastotekoja. Kestävä metsänhoito 
vaikuttaa myös kestävän kehityksen tavoitteeseen 15: Maanpäällinen elämä suojaamalla maanpäällisiä 
ekosysteemejä sekä tavoitteeseen 12: Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa valmistamalla kestäviä 
puutuotteita, joilla uusiutumattomat materiaalit voidaan korvata. Muut vaikutukset tukevat tavoitetta 6: 
Puhdas vesi ja sanitaatio ja tavoitetta 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, erityisesti haja-asutusalueilla. 
 
EIFF I rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Hiilivaikutuksen tavoite saadaan mittaamalla ja raportoimalla 
vuosittain sidotun hiilidioksidin määrä (tCO2e) perustana olevissa omaisuuserissä. Evli varmistaa, että 
metsien hoitajien hiilidioksidin sitoutumista koskevien raporttien laskentamenetelmät ovat hyvän 
käytännön mukaisia. Hiilivarantojen arviointimallit kehittyvät. 
 
Lisätietoa kestävästä sijoittamisesta Evli-konsernissa ja EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisista 
tiedonannoista on saatavilla osoitteessa www.evli.com/vastuullisuus/vastuullinen-sijoittaminen. 
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