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KESTÄVYYSRISKIEN JA HAITALLISTEN KESTÄVYYSVAIKUTUSTEN HUOMIOINITI 

Evli Oyj:n (Evli) vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä on 1.4.2022 hyväksynyt nämä kestävyysriskien ja 
haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevat periaatteet. Kestävyysriskillä tarkoitetaan 
ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella 
saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Näitä 
kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevia periaatteita sovelletaan Evli 
Oyj:n ja Aurator Varainhoito Oy:n sijoittaessa asiakkaidensa omaisuudenhoidossaan olevia varoja ja 
sijoitusneuvontaa tarjotessaan sekä Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin rahastoihin sekä sen 
omaisuudenhoidossa oleviin varoihin. Näin ollen koko Evli-konsernissa sovelletaan samoja periaatteita 
ja alla sanalla ”Evli” viitataan kaikkiin Evli-konsernin yhtiöihin. 

Euroopan unionissa vireillä oleva lainsäädäntömuutos edellyttää jatkossa, että sijoituspalvelua tarjoavat 
yritykset selvittävät asiakkaiden sijoituksia koskevia vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyviä 
preferenssejä sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä. Uuden sääntelyn voimaantullessa Evli selvittää ja 
huomioi asiakkaan mahdolliset kestävyys- ja vastuullisuuspreferenssit omaisuudenhoitopalvelua ja 
sijoitusneuvontaa tarjotessaan. 

Evli huomioi kestävyysriskit sijoituksissaan sekä sijoitusten pääasialliset vaikutukset kestävyystekijöihin 
Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat 
omaisuusluokkalajikohtaiset ja kattavat kaikki Evlin hoidossa olevat aktiiviset sijoitukset. 

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat: 

• Evlin varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
• Evlin ilmastoperiaatteet 
• Evlin omistajaohjausperiaatteet 
• Evli Growth Partners Fund I Ky:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
• Evli Private Equity I & II Ky:n ja Evli Infrastructure Fund Ky:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
• Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet. 

Yllä olevissa periaatteissa on kuvattu, miten Evli tunnistaa ja analysoi kestävyysvaikutuksia sekä niitä 
koskevia indikaattoreita sekä mitkä ovat Evlin toimintatavat näihin liittyen. Haitallisista 
kestävyysvaikutuksista yksi esimerkki on mahdolliset niin sanotut normirikkomukset eli YK Global 
Compact -yritysvastuualoitteen periaatteita rikkovat toimet, joihin Evli on määritellyt systemaattisen 
toimintatavan. Seuraamme suorien osakesijoitusten ja Evlin rahastojen osalta, löytyykö niistä yhtiöitä, 
jotka rikkoisivat YK:n Global Compactin periaatteita. YK:n Global Compact on kansainvälinen 
yritysvastuualoite, joka edellyttää yrityksiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja 
ympäristöasioiden huomioimista. Se koostuu kymmenestä periaatteesta, jotka perustuvat YK:n 
ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia 
koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen sekä YK:n korruption 
vastaiseen yleissopimukseen. Mikäli havaitsemme sijoituskohteenamme olevan yrityksen rikkovan YK:n 
Global Compactin periaatteita, analysoimme tilanteen yhdessä salkunhoitajan kanssa ja tämän jälkeen 
vastuullisen sijoittamisen tiimi päättää jatkotoimista. Jatkotoimien osalta on kaksi vaihtoehtoa: aloittaa 
vaikuttamistoimenpiteet tai siirtää yritys poissuljettujen sijoituskohteiden listalle. 
Vaikuttamistoimenpiteiden tavoitteena on muuttaa yritysten toimintatapoja vastuullisemmiksi.  

Evlillä on myös olemassa erilliset omistajaohjausperiaatteet, jotka kuvaavat Evlin käyttämiä 
omistajaohjauksen keinoja. Evli raportoi rahastojensa ja asiakassalkkujensa vastuullisuudesta rahasto-/ 
salkkukohtaisilla ESG-raporteilla, joilla on kuvattu laajasti vastuullisuuteen ja kestävyysvaikutuksiin 
liittyviä indikaattoreita. Omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain 
julkaistavalla vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksella. 
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