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Vastuullinen sijoittaminen
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Mitä on vastuullinen 
sijoittaminen? – Agenda:

- Vaihtoehtoisia lähestymistapoja 
vastuullisiksi sijoitusstrategioiksi
- Ylituottoja ja riskinhallintaa
- Tietolähteitä ja neuvoja
- Omistajana vaikuttaminen
- Tulevaisuuden trendit
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Parempaa tuottoa 
vastuullisella sijoittamisella 
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Mitä vastuullisuudella 
tarkoitetaan

• ESG – kolme eri näkökulma

• Environmental = ympäristö
• Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemin toimivuus

• Esim. sijoituskohteen päästövaikutukset tai vaikutus 
ilmastonmuutoksen torjumiseen

• Social = yhteiskunta
• Vastuu asiakkaista, henkilöstöstä, kumppaneista

• Ihmisarvo, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjäytymisen 
ehkäisy

• Esim. noudatetaanko työehtosopimuksia, käytetäänkö 
lapsityövoimaa jne.

• Governance = hyvä hallinto
• Onko korruptiota, rahanpesun ehkäisy jne.
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Huomioimalla 
vastuullisuuden

• Löydät tuottavia sijoituskohteita
• Tavoitteenasi on maksimoida tuotto-riski –

suhde

• Minimoit riskit
• Perehtymällä yhtiön vastuullisuuteen tulet 

samalla perehtyneeksi mahdollisiin riskeihin

• Parempaa tuottoa 
• Löytämällä sijoituskohteet jotka toimivat 

vastuullisesti

• Löytämällä sijoituskohteet jotka hyötyvät 
vastuullisuuden megatrendistä
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Mitä tavoittelet 
vastuullisella sijoittamisella

1. Riskinhallintaa

2. Parempia tuottoja

3. Maailman pelastamista

4. Jotain muuta / yhdistelmä edellisiä
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Ilmastonmuutos 
uhkaa

Omistajana voit saada tuottoja 

JA pelastaa maailman
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Vastuullisuustrendi on 
mahdollisuus

• Kuluttajakysyntä uudenlaisille 
tuotteille ja palveluille
• Vaihtoehdot muoville

• Uudenlaiset polttoaineet

• Kasvipohjainen ruokavalio

• Asiakkaat ovat uskollisempia 
vastuullisille brändeille
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Vastuullisuus on 
tulevaisuuden näkökulma

• Hyödynnä osaamistasi 
sijoituskohteiden etsimisessä

• Löydä tulevaisuuden menestyjät
• Mitkä yhtiöt ovat sellaisia jotka pystyvät 

vastaamaan kuluttajien muuttuviin 
preferensseihin?
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Vastuullisuus on 
riskinhallintaa

• Tunne sijoituskohteesi
• Lainsäädännön kiristyminen?

• Asiakkaiden odotukset?

• Ympäröivän yhteiskunnan arvot?

• Sidosryhmien arvoja rikkova 
toiminta tuhoaa omistaja-arvoa

• ”Huonosti käyttäytyvä” yritys on 
huono sijoitus
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Voisiko vaan päättää 
tehdä rahaa ja unohtaa 

vastuullisuuden?
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Case Attendo
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66 % vastanneista 
osakesijoittajista huomioi 

vastuullisuuden

35 % poissulkee kokonaisia 
toimialoja

11 % perehtyy 
vastuullisuusraportteihin

#sijoittajabarometri



Kuinka vastuullisuusnäkökulma 
vaikuttaa sijoituspäätökseesi?

1. Sijoitan vastuullisiin rahastoihin

2. Haluan sijoittaa suoraan yhtiöön vastuullisuussyistä

3. Suljen pois tiettyjä toimialoja

4. Suljen pois tiettyjä yhtiöitä

5. Sijoitan vastuullisuusvertailuiden kärkitoimijoihin

6. Perehdyn ulkopuolisiin vastullisuusraportteihin

7. Perehdyn sijoituskohteen vastuullisuusraportteihin
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Näin sijoitat vastuullisesti

• Vaihtoehtoisia strategioita

• Mieti mitä tavoittelet

• Vertaile, hyödynnä valmiita 
analyyseja
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Tavoitteet ja lähtökohdat

• Tee säästö- ja sijoitussuunnitelma

• Integroi vastuullisuusnäkökulma 
osaksi suunnitelmaasi: 
• Miksi vastuullinen sijoittaminen?

• Mitä tavoittelet?

• Mikä on toivottu vaikutus sijoitustuottoon?

• Mikä on toivottu vaikutus riskiprofiiliin?

• Huomioidaanko kaikki ESG-näkökulmat vai vain 
osa?

– Ympäristö / ilmastonmuutos

– Yhteiskunta

– Yrityksen hallinto
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Mikä näkökulma 
on sinulle tärkein?

1. Ympäristön suojelu

2. Ilmastonmuutoksen estäminen

3. Yhteiskunta, ihmisoikeudet,  työolosuhteet

4. Hallinto, ei korruptiota

5. Kaikki yhtä tärkeitä
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Lähestymistapoja 
vastuulliseen sijoittamiseen

• Poissulkeminen
• Mitkä toimialat tai yritykset eivät vastaa arvomaailmaasi?

• Sijoittajabarometrin mukaan sijoittajien yleisin tapa

• Etsi yhtiöitä jotka hyötyvät vastuullisuustrendistä

• Entä vastuullisuuskäänneyhtiöt? 
• Löydä yhtiöt joiden strategia tähtää vastuullisempaan liiketoimintaan 

- potentiaalia omistaja-arvon kasvulle

• Toimialansa parhaat
• Vertaile saman toimialan yhtiöitä toisiinsa esim. Helsingin pörssissä 

metsäyhtiöitä keskenään

• Yritysten vastuullisuusraportointi, GRI –standardit

• ESG-integrointi
• Taloudelliset kriteerit + vastuullisuusnäkökulma
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Mistä tietoa vastuullisista 
kohteista?

• Hyödynnä valmiita analyyseja ja 
vertailuja
• Listaukset, vastuullisuusraportointikilpailu

• YK:n periaatteet, tulevaisuudessa EU-kriteerit

• Vastuulliset rahasto, vihreät 
joukkolainat ym.
• Saatavilla myös vastuullisuusindeksirahastoja

• Huomioi kuitenkin kulut! Eroaako rahasto 
muista / vastaavatko valinnat toiveitasi?

• Voit myös katsoa mitä kohteita rahaston sisällä 
on ja sijoittaa niihin itse
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Näin etsit ja vertailet
vastuullisia rahastoja

• www.morningstar.fi

• ESG-rahastot - viisi maapalloa

• Voit etsiä esim. Suomi-rahastot ja 
tarkastella myös rahastojen sisältä
löytyviä osakkeita

• Näet myös mm. kulut ja 
aikaisemmat tuotot
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Vastuulliset rahastot -> ESG Screener
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Hae esim. Suomi osakerahastoja
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Vinkki osakepoimijalle

• Voit valita Morningstarista
vastuullisen rahaston ja katsoa
mihin osakkeisiin salkunhoitaja
sijoittaa

• Tässä esimerkkinä LähiTapiola
Vastuullinen Osinko Suomi B         
(5 maapalloa, 4 tähteä)

• Jos sijoitat rahastoon, tiedosta
myös kulut!
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Valmiita listauksia osakepoimijalle:
Corporate Knights Global 100 most sustainable

Suomalaisista yhtiöistä listalle ovat vuonna 2021 päässeet:

4.   Neste (2020: 3)

8.   MetsoOutotec (2020: 18 + 66)

22. UPM-Kymmene (2020: 24)

86. Nordea (2020: -)

87. Kesko (2020: 99)
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Yhtiöt joilla konkreettinen ilmastotavoite
ScienceBasedTargets.org

Fiskars

Metso Outotec

Kone

Tokmanni

Cargotec

Nokian Renkaat

Lassila & Tikanoja

Metsä Board

UPM-Kymmene

Outokumpu

Alma Media

Stora Enso

Nokia

Kesko

Elisa
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CDP:n, YK:n Global Impactin, World 
Resource Institute:n ja WWF:n aloite
Listattu yhtiöitä joilla on hyväksytty 
ilmastotavoite
Painotus ympäristö- ja ilmastotekijöissä
Tavoitteena saada ilmastotavoitteet 
osaksi yhtiöiden käytäntöä



UN GLOBAL COMPACT

YK:n aloite kestävän 
liiketoiminnan edistämiseksi 

10 periaatetta

alkoi vuonna 2001
noin 10 000 yritystä

160 maasta

Suomesta yli 100 yritystä

unglobalcompact.org

Sitoutuneet yritykset raportoivat YK:lle 
vuosittain vastuullisuusperiaatteiden 
noudattamisesta

• Ihmisoikeudet

– ei loukata ihmisoikeuksia

• Työelämän standardit 

– vapaa järjestäytyminen, yhdessä sovitut 
työehdot, ei pakkotyötä, ei lapsityötä, ei 
syrjintää

• Ympäristö 

– varovaisuus ympäristöön vaikuttamisessa, 
vastuullisuus luonnonvarojen käytössä, 
ympäristöystävälliset teknologiat

• Korruption kitkeminen 

– ei korruptiota, kiristystä, lahjontaa

1 4.9.202226



YK:n vastuullisuusaloite – etsi sitoutuneet yhtiöt
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Jos tarkastelet yhtiöiden omia raportteja - GRI
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Mitkä toimialat jättäisit 
pois vastuullisuussyistä?
1. Öljy, hiili, fossiiliset polttoaineet
2. Alkoholi, tupakka, huumeet
3. Aseteollisuus
4. Turkisteollisuus
5. Kaivosteollisuus
6. Metsäteollisuus
7. Finanssisektori
8. Joku muu
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Kestävä rahoitus & 
ilmastonmuutoksen torjunta-
tulossa EU-tasolla

• Yhtenäinen EU:n luokitusjärjestelmä = 
yhteinen kieli, onko toiminta ympäristön 
kannalta kestävää

• Vähähiilisyyden vertailuarvot: 
vertailukelpoisuus – sijoitussalkun 
hiilijalanjälki

• Sijoittajien velvoitteet ja 
tiedonantovaatimukset – suurten 
sijoittajien avoimuus

• Parempaa asiakasneuvontaa 
kestävyydestä sijoituspäätöksiä tehtäessä 
– huomioitava yksilön mieltymykset
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Tuntitehtävä 9

• Viikon tuntitehtävässä tutustutaan 
vastuulliseen rahastoon

• Vastuullinen rahasto on vastuullisuutta 
arvostavalle sijoittajalle potentiaalinen 
sijoituskohde mutta myös apuväline 
vastuullisten sijoituskohteiden löytämiseen

• Tehtävänäsi on selvittää mitä yhtiöitä 
vastuulliseksi luokiteltuun rahastoon on valittu

• Tutustu Morningstarin sivustoa apuna käyttäen 
monisteessa kerrottuun vastuulliseen 
rahastoon ja vastaa annettuihin kysymyksiin
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Syventävä tehtäväpaketti 9

• Viikon syventävässä tehtävässä 
tutustutaan Corporate Knights:iin joka 
on yksi vastuullisista yrityksistä 
kertovista tietolähteistä 

• Se julkaisee joka vuosi koko maailman 
kattavan listauksen 100 
vastuullisimmasta yrityksestä

• Tutustu Corporate Knightsin raporttiin 
ja vastaa tehtävämonisteessa oleviin 
kysymyksiin
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Kiitos!
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Seuraavalla luennolla aiheena

Omistajuus ja sen merkitys


