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VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 
 
 
 
Vastuullisen sijoittamisen ja positiivisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitys kasvaa 
pääomasijoitusalalla. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä yrityksiä ja työpaikkoja syntyy, kun 
sijoittajat kohdentavat pääomaa uudistumiseltaan ja vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin yrityksiin. 
Yritysvastuu on Tesin tärkeä strateginen kehityskohde. Nopeutamme vihreää siirtymää, kun 
edistämme yritysvastuuta sijoituskohteissamme. Edellytys sijoituksellemme on, että 
sijoituskohteessa löytyy halua kehittää vastuullisuutta, ja että pystymme vaikuttamaan toiminnan 
kehittämiseen yhdessä kumppaneidemme kanssa. 
 
Jan Sasse, CEO 
 
 
Johdanto 

Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka on perustettu 
vuonna 1995 hoitamaan lailla (1352/1999) määriteltyä ja valtioneuvoston asetuksella (54/2014) 
täsmennettyä erityistehtävää. Yhtiön tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten kasvua ja 
kansainvälistymistä sekä elinkeinoelämän uudistumista pääomasijoittamisen keinoin ja kehittää 
suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa. Yhtiön toiminnan tulee olla liiketaloudellista kannattavaa. 
Tesin omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 
 
Valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa mahdollisimman hyvää yhteiskunnallista ja taloudellista 
kokonaistulosta. Yhtiöiden vastuullinen liiketoiminta on osa yhteiskunnallista tulosta ja valtio 
edellyttää yhtiöiden toimivan vastuullisesti. Yhtiöiden taloudellinen tulos muodostuu yhtiöiden arvon 
pitkäjänteisestä kehityksestä ja voitonjaosta. Taloudellisen tuloksen osalta tavoitteena on 
pitkäjänteisesti rakentuva kannattava kasvu ja omistuksen arvon nousu. Erityistehtäväyhtiöt eivät saa 
vääristää kilpailua toimialallaan. Valtion omistajaohjauspolitiikassa on määritelty yritysvastuu 
seuraavasti: 

 
• Yhtiöiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä tavoitteellista 

yritysvastuun johtamista. 
• Yhtiöiden on tunnistettava oman toimintansa ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristölle ja 

luonnon monimuotoisuudelle sekä asettava niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset 
mitattavat tavoitteet. 

• Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 
2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen 

• Ihmisoikeudet on otettava huomioon läpinäkyvästi niin omassa toiminnassa kuin 
alihankintaketjuissa huomioiden YK:n periaatteiden vaatimukset. 

• Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttyä. 
• Merkittävistä havainnoista, tehdyistä toimenpiteistä ja mitattavien tavoitteiden 

saavuttamisesta on raportoitava omistajalle. 
 
Tesin markkinaehtoista sijoitustoimintaa ohjaavat Suomen hallituksen ilmastotavoitteet ja 
hiilineutraalius sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteet. Suomen kestävän kasvun 
ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa 
sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.  
 
Tesin strategiassa yhdeksi neljästä strategisesta tavoitteesta on määritelty merkittävä 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vaikuttavuuden osa-alueita ovat: 
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• elinkeinopoliittinen vaikuttavuus: Suomen yrityskentän ja pääomasijoitusmarkkinan 

kehittäminen 
• kestävä kehitys: Globaalien trendien, kuten ilmastonmuutoksen, huomioiminen osana toimintaa 
• taloudellinen vaikuttavuus: Oman toiminnan liiketaloudellinen kannattavuus ja epäsuora 

taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan. 
 
Muut Tesin strategiset teemat ovat: 
 

• Tesi tukee suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 
• Tesi on aktiivinen pääomasijoittaja ja osaava omistaja. 
• Tesi jakaa aktiivisesti näkemyksellistä tietoa ja osaamista. 

 
Tesissä uskomme, että sijoituskohteen vastuullinen toimintatapa vaikuttaa myönteisesti sijoittajan 
riskeihin, tuottoihin ja sijoituskohteen arvonmuodostukseen ja on siten erittäin merkityksellinen 
sijoittajan näkökulmasta. 
Yritystoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien ja vaikutusten asianmukainen huomioiminen sekä 
hyvä hallintotapa vaikuttavat yrityksen kustannuksiin, maineeseen ja tuottoihin. Ympäristöön ja 
sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvien mahdollisuuksien huomioiminen avaa myös uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia tai voi parantaa yrityksen kilpailukykyä asiakkuuksista sekä erilaisista 
resursseista.  
 
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet täydentävät Tesin vastuullista toimintaa koskevaa Code of 
Conduct -ohjeistusta: https://www.tesi.fi/tietoa-tesista/yritysvastuu-ja-vaikuttavuus/. 
 
 
Sijoitusluokat 

Tesillä tarkoitetaan jatkossa konsernia, johon kuuluvat emoyhtiön Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 
lisäksi sen tytäryhtiöt. 
 
Tesin sijoitustoiminta voidaan jakaa kahteen erilliseen toimintamalliin: Tesi toimii joko suoraan itse 
sijoittajana omaan lukuunsa (asset owner) tai Tesi hallinnoi sijoitusvarallisuutta jonkun toisen lukuun 
(asset manager) saattaen itse olla yhtenä sijoittajana mukana tässä hallinnoimassaan varallisuudessa. 
 
Tesillä on kolme erilaista sijoitusluokkaa, joista osa löytyy molemmista toimintamalleista, osa vain 
Tesin omaan lukuunsa toimimisesta. Nämä sijoitusluokat ovat: 
 
Rahastosijoitukset 

Rahastosijoituksella tarkoitamme sijoitusta pääomasijoitusrahastoon (jatkossa rahasto), jota hallinnoi 
ulkopuolinen hallinnointiyhtiö (jatkossa hallinnoija). Tehdessämme sijoituksen annamme 
sijoitussitoumuksen rahastoon perustuen sen sijoitusstrategiaan ja rahaston kohdeyrityssijoitukset 
tehdään vasta rahaston toimikauden kuluessa. Sijoitushetkellä emme siis tiedä, mihin rahaston varat 
tulevat lopullisesti sitoutumaan. 
  
Rahastosijoituksemme ja hallinnoijat, joiden kanssa toimimme, ovat keskenään erilaisia. Olemme 
tekemisissä aloittelevien hallinnoijien kanssa sekä jo toimintansa vakiinnuttaneiden toimijoiden 
kanssa. Teemme sijoituksia rahastoihin, joiden sijoitusstrategiassa kohteena ovat hyvin varhaisen 
vaiheen teknologiayhtiöt, ja toisaalta sijoitamme rahastoihin, joiden kohdeyritykset ovat toimintansa 
vakiinnuttaneita isomman kokoluokan yrityksiä. Rahastojen sijoitukset voivat olla vähemmistö- tai 
enemmistösijoituksia. Rahastot voivat sijoitusstrategialtaan poiketa toisistaan myös teemojen osalta: 
salkustamme löytyy yleisrahastoja sekä selkeästi tiettyyn teemaan ja toimialaan kohdistuvia 
rahastoja. 

https://www.tesi.fi/tietoa-tesista/yritysvastuu-ja-vaikuttavuus/
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Suorat sijoitukset 

Suorilla sijoituksilla tarkoitamme suoraan kohdeyritykseen tehtävää sijoitusta. Teemme suoria 
sijoituksia pääsääntöisesti suomalaisiin listaamattomiin osakeyhtiöihin. Tavoitteenamme on tukea 
yrityksen liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Voimme myös osallistua listautumisanteihin ja 
yritysjärjestelyihin. Erityistapauksissa voimme tehdä sijoituksia yhtiöihin, joiden kotipaikka on jossain 
muussa valtiossa, mutta tällöinkin yritys tyypillisesti kaupallistaa suomalaista innovaatiota tai 
osaamista. Kohdeyritykset vaihtelevat kooltaan alkuvaiheen teknologiayrityksistä vakiintuneisiin 
teollisiin toimijoihin, ja ne voivat toimia eri toimialoilla. 
 
Toteutamme suorat sijoituksemme useimmiten osakemerkintänä suunnatussa osakeannissa. Voimme 
myös myöntää erilaisia lainoja. Lainoja myönnämme tyypillisesti välirahoituksena tai lainat voivat 
liittyä erityissijoitusohjelmaan. Lainamme ovat pääasiassa vakuudettomia juniorlainoja. Ne voivat olla 
oman tai vieraan pääoman ehtoisia, ja niihin liittyy pääsääntöisesti osakemerkintään oikeuttavia 
ehtoja. 
 
Tesi on harvoja poikkeustilanteita lukuun ottamatta aina vähemmistöomistaja, jonka omistusosuus 
tyypillisimmin vaihtelee 5–25 %:n välillä. 
 
Omaisuudenhoito 

Omaisuudenhoidon tehtävänä on hallinnoida sijoitustoimintaamme varten tarvittavaa varallisuutta 
tavalla, joka mahdollistaa ja turvaa Tesin perustehtävän kaikissa tilanteissa. Asetamme sijoitussalkulle 
riskirajat siten, että riskin realisoituminen ei uhkaa tavoitteen toteutumista. Sijoitusriskien 
vähentämiseksi teemme sijoituksia eri omaisuusluokkiin sekä omaisuusluokkien sisällä erityyppisiin 
kohteisiin.  
 
Lyhyen aikavälin tuottojen tasoittamiseksi ja likviditeetin varmistamiseksi sijoitamme 
kassanhallintavaroja lyhyen koron sijoituksiin (kassanhallintavarat). Pitkän aikavälin tuoton 
parantamiseksi teemme sijoituksia joukkolainoihin, osakkeisiin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin (ei 
kuitenkaan pääomasijoituksiin). Toteutamme sijoitukset pääsääntöisesti rahastosijoituksina. 
Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä turvata pääoman säilymistä ja kasvamista siten, 
että sijoitusten tuotto pysyy kohtuullisella tasolla.  
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Kuva 1: Tesin sijoitusluokat ja toimintamallit 

 
 

 
Tesin omaa sijoitustoimintaa sääntelevät laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä 
1352/1999 ja valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä 54/2014.  
 
Tesin hallinnoidessa Kasvurahastojen Rahasto (KRR) -perhettä Tesin tytäryhtiöön Tesi Fund 
Management Oy:öön kohdistuu laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) 
sekä valtiovarainministeriön asetukset koskien vaihtoehtorahastojen hoitajia (226–231/2014), EU-
tasoisena AIFM-direktiivi (2011/61/EU) ja Euroopan komission asetus (2013/231) sekä SFDR-sääntely eli 
tiedonantovelvoiteasetus (SFDR, EU2019/2088)). 
 
Päätöksenteko eri toimintamalleissa ja sijoitusluokissa: 
 

• Rahastosijoituksista päättää Tesin omien sijoitusten osalta Tesin hallitus ja Tesin hallinnoimien 
Kasvurahastojen Rahasto -rahastojen osalta Tesi Fund Management Oy:n hallitus, joka koostuu 
neljästä Tesin johtoryhmän jäsenestä (Tesin toimitusjohtaja, Tesin venture capital -tiimin 
johtaja, Tesin rahastotiimin johtaja, Tesin talousjohtaja). KRR I-III -rahastoissa näiden 
rahastojen sijoittajista koostuvalla sijoitusneuvostolla on ollut lisäksi veto-oikeus Tesi Fund 
Management Oy:n tekemiin sijoituspäätöksiin. KRR IV -rahastosta alkaen tätä sijoitusneuvoston 
veto-oikeutta ei enää ole. 

• Tesin suoriin kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista päättää Tesin hallitus ja irtaantumisista 
koosta riippuen joko Tesin johtoryhmä tai Tesin hallitus. 
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o Tesi Industrial Management Oy on Tesin teollisuuspoliittisten sijoitusten 
hallinnointiyhtiö. Yhtiö hallinnoi Tesin salkussa olevia tai sinne tulevia sijoituksia, joissa 
on matala tuotto-odotus, korkea riski ja teollisuuspoliittinen intressi. Sijoituksista 
päättää Tesin hallitus saatuaan teollisuuspoliittista ohjausta omistajalta ja 
irtaantumisista koosta riippuen joko Tesin johtoryhmä tai Tesin hallitus. 

o EAKR Aloitusrahasto Oy on Finnveralta siirtyneen alkuvaiheen pääomasijoitustoimintaan 
liittyvä sijoitusten hallinnointiyhtiö. Suoriin kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista ja 
niistä irtaantumisista päättää EAKR Aloitusrahasto Oy:n hallitus, joka koostuu kolmesta 
Tesin johtoryhmän jäsenestä (Tesin toimitusjohtaja, Tesin rahastotiimin johtaja ja 
Tesin venture capital -tiimin johtaja). 

o FEFSI Management Oy on Tesin ja Euroopan investointipankin (EIP) 
yhteissijoitusohjelmien sijoitusten hallinnointiyhtiö. Suoriin kohdeyrityksiin tehtävistä 
sijoituksista ja irtautumisista päättää FEFSI Management Oy:n hallitus, jonka 
muodostavat kolme Tesin johtoryhmän jäsentä (Tesin toimitusjohtaja, Tesin 
rahastotiimin johtaja ja Tesin talousjohtaja) sekä Tesin kehitysjohtaja. EIP voi 
halutessaan hylätä yhteissijoitusohjelmiin esitettävän sijoituksen (veto-oikeus). 
Yhteissijoitusohjelmien sijoitukset toteutetaan FEFSI Ky:n ja FEGF Co-Investment Ky:n 
kautta. 

• Omaisuudenhoidon sijoitussuunnitelman hyväksyy ja täyden valtakirjan salkkujen 
varainhoitajavalinnoista päättää Tesin hallitus tarkastusvaliokunnan käsittelyn jälkeen. 
Johtoryhmä voi päättää kassanhallintavarojen rahastovalinnoista.  

 
Lisää tietoa: https://www.tesi.fi/tietoa-tesista/hallinnointi/. 
 
 
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja tavoitteet 

Noudatamme Tesissä vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa sijoitusluokissamme, ja 
soveltaminen vaihtelee sijoitusluokasta ja sijoitustavasta riippuen. 
 
Tesissä vastuullisuustarkastelu kattaa sekä oman toimintamme vastuullisuuden että yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden. Huomioimme vastuullisuustarkastelussa kaksoismateriaalisuuden: toimintaympäristön 
vaikutukset sijoituskohteeseen sekä sijoituskohteidemme vaikutukset toimintaympäristöönsä. 
Vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on vähentää sijoituskohteisiin ja niiden toimintaan liittyviä 
riskejä, sekä tunnistaa ja hyödyntää vastuulliseen toimintaan sijoituskohteissa liittyvät positiiviset 
vaikutukset ja arvonluontimahdollisuudet. 
 
YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI, Principles of Responsible Investment) tarjoavat 
vastuullisen sijoittamisen globaalin viitekehyksen. Tesin vastuullisen sijoittamisen politiikka pohjautuu 
näihin periaatteisiin ja olemme sitoutuneet noudattamaan niitä toiminnassamme.  
 

  

https://www.tesi.fi/tietoa-tesista/hallinnointi/


 

 7 (28) 

  
  

   
 
 

 
 

Kuva 2: Sitoudumme noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita 

 
 
 
Olemme laatineet Tesin vastuullisuustyön tueksi yritysvastuun viitekehyksen, jonka lähdemateriaalina 
on hyödynnetty useita standardeja ja suosituksia, mukaan lukien Global Reporting Initiative (GRI), 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB), World Economic Forumin Measuring Stakeholder 
Capitalism (WEF-MSC) ja EU:n kestävän rahoituksen sääntely. Kehyksessä olemme jakaneet 
vastuullisuuden neljän pääteeman alle. Nämä ovat taloudellinen vastuu (Vauraus), ympäristövastuu 
(Ympäristö), sosiaalinen vastuu (Ihmiset) ja hyvä hallintotapa (Hallinto). Arvioimme 
sijoitustoimintamme vastuullisuutta näiden teemojen kautta. Kunkin sijoituskohteen osalta 
painotamme sen toiminnan kannalta olennaisia vastuullisuuden osa-alueita.  
 

 
 
Kuva 3:  Tesin yritysvastuun viitekehys ja olennaiset teemat 

  
 
 
Keskeisten sidosryhmiemme ja henkilöstömme kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta muodostetun 
näkemyksen perusteella olemme valinneet Tesin olennaiset vastuullisuusteemat. Olennaisten 
teemojen valinnassa on huomioitu yhteiskunnallisten kehityshaasteiden ja niiden taustalla 
vaikuttavien megatrendien lisäksi Tesin rooli ja tavoitteet valtion erityistehtäväyhtiönä, sekä 
mahdollisuutemme vaikuttaa sijoituskohteisiimme. Olennaiset teemat tukevat Tesin vastuullisuustyön 
tavoitteiden asettamista sekä sijoitustoiminnan että muun oman toimintamme osalta. Huomioimme 
olennaisia teemoja kohdentaessamme sijoituksiamme, asettaessamme tavoitteita ja tukiessamme 
sijoituskohteidemme toiminnan kehittämistä, sekä fokusoidessamme ja kehittäessämme omaa 
toimintaamme. 
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Tesin yritysvastuun olennaisiksi teemoiksi olemme valinneet: 
 

• taloudellinen tuloksellisuus ja kestävyys: Sijoituskohteita valitessamme arvioimme niiden 
edellytyksiä luoda ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävää taloudellista kasvua ja 
tuloksellisuutta. Kannustamme sijoituskohteitamme edistämään kestävyysnäkökohtia niiden 
tavoitellessa kasvua ja tuloksellisuutta. Omassa toiminnassamme taloudellinen tuloksellisuus 
turvaa kestävän kasvun tavoitteiden edistämisen pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa. 

• innovaatiotoiminta: Kohdennamme sijoituksiamme uusia teknologioita ja innovaatioita 
kehittäviin yrityksiin. Kannustamme sijoituskohteitamme luomaan aktiivisella 
innovaatiotoiminnalla ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, parantamaan toimintansa 
tuottavuutta ja resurssitehokkuutta sekä uudistumalla luomaan tulevaisuuden kestävää 
kilpailuetua. Omalla innovaatiotoiminnallamme tuotamme uutta tietoa markkinoiden käyttöön 
sekä luomme uusia toimintamalleja ja rahoitusohjelmia pääomasijoitustoiminnan 
kehittämiseksi ja markkinakapeikkojen korjaamiseksi. 

• ilmastonmuutoksen torjunta: Kohdennamme sijoituksiamme kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä edistäviin teknologioihin ja palveluihin. Kannustamme sijoituskohteitamme 
luopumaan fossiilisten energialähteiden käytöstä ja ottamaan käyttöön ilmastomuutoksen 
torjumista ja sen haittavaikutuksilta suojautumista edistäviä ratkaisuja keskeisenä keinona 
ympäristökatastrofilta suojautumisessa ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamisessa.  

• jätteiden ja materiaalien hallinta: Kohdennamme sijoituksiamme kiertotaloutta edistäviin 
kohteisiin. Kannustamme sijoituskohteitamme kehittämään materiaalien ja jätteiden hallintaa 
sekä kiertotalouden toimintamalleja tuotteissaan ja toiminnassaan keskeisenä keinona ihmisen 
aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja tuotannollisen toiminnan tulevaisuuden 
kestävän raaka-ainehankinnan turvaamiseksi. Omassa toiminnassamme lisäämme 
materiaalitehokkuutta ja kierrättämistä. 

• työelämän käytännöt: Sijoituskohteita valitessamme arvioimme niiden työelämän käytäntöjen 
tasoa sekä kannustamme sijoituskohteitamme noudattamaan ja kehittämään oikeudenmukaisia 
ja kestäviä työelämän käytäntöjä kannustavien ja työntekijöiden hyvinvointia edistävien 
organisaatioiden luomiseksi. Omassa toiminnassamme varmistamme hyvien 
työelämäkäytäntöjen noudattamisen mm. käytäntöjen kehittymisen aktiivisella seurannalla , 
mietityillä ja säännöllisesti tarkasteltavilla vakioprosesseilla (esim. rekrytoinnit ja 
kehityskeskustelut) sekä säännöllisillä henkilöstökyselyillä. 

• diversiteetti ja yhdenvertaiset mahdollisuudet: Sijoituskohteita valitessamme arvioimme niiden 
tasoa ja toimintatapoja diversiteetin ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Kannustamme 
sijoituskohteitamme lisäämään diversiteettiä johdossaan sekä henkilöstössään laaja-alaisen ja 
monipuolisen osaamisen hyödyntämiseksi toiminnassaan sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
turvaamiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa. Valitessamme Tesin edustajaa kohdeyhtiön 
hallitukseen pyrimme muiden seikkojen ohella parantamaan myös hallituksen diversiteettiä. 
Omassa toiminnassamme panostamme Tesin henkilöstön diversiteetin lisäämiseen sekä 
turvallisen ja tasa-arvoisen työpaikan luomiseen.  

• osaaminen ja koulutus: Kohdennamme sijoituksiamme osaamisen kehittämistä ja koulutuksen 
saatavuutta tukeviin innovaatioihin. Kannustamme kohdeyrityksiämme osaamisen 
kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen keskeisenä keinona yritysten ja yhteiskunnan 
uudistumisessa, kansainvälisen kilpailukyvyn kehittymisessä sekä sosiaalisen eriarvoisuuden 
vähentämisessä. Omassa toiminnassa panostamme jatkuvaan ja tavoitteelliseen henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen. 

• hallintotapa: Sijoituskohteita valitessamme arvioimme niiden hallintotapaa. Kannustamme 
sijoituskohteitamme kehittämään jatkuvasti käytäntöjään kohti entistä laadukkaampaa, 
luotettavampaa ja läpinäkyvämpää hallintotapaa. Omassa toiminnassamme hyvä hallinto 
korostuu valtionyhtiöroolimme vuoksi. Noudatamme soveltuvien osin 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia ja julkaisemme osana vuosikertomusta 
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme. 
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• riskienhallinta: Sijoituskohteita valitessamme arvioimme niiden riskienhallinnan prosesseja ja 
laatua. Kannustamme sijoituskohteitamme kehittämään jatkuvasti käytäntöjään kohti 
kattavampaa, systemaattisempaa ja ennakoivampaa riskienhallintaa. Omassa toiminnassamme 
ennakoiva riskienhallinta on jatkuvan kehittämisen kohteena. 

 
Tesin vastuullisen sijoittamisen keskeisinä keinoina ovat:  
 

• kansainvälisten normien ja vastuullisuusaloitteiden noudattaminen 
• sijoitusten poissulkeminen ja tarkennettu vastuullisuusarviointi 
• vastuullisuusanalyysin integrointi sijoituspäätöksiin 
• sijoitustoiminnan vaikuttavuustavoitteiden edistäminen 
• aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen. 

 
 
Sosiaalisen vastuun tavoitteet 

Edellytämme kaikilta sijoituskohteiltamme, että ne noudattavat kulloisenkin toimintaympäristönsä 
kansallista lainsäädäntöä sekä kansainvälistä lainsäädäntöä ja vastuullisia toimintatapoja. Odotamme 
että kohdeyrityksemme huomioivat toiminnassaan kansainvälisiä normeja ja vastuullisuusaloitteita, 
joista tärkeimpinä: 
 

• YK:n Global Compact -periaatteet 
• YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet 
• OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille 
• ILO:n työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskeva julistus 
• YK:n lasten oikeuksien sopimus 

 
Kehotamme sijoituskohteitamme ulottamaan sosiaalisen vastuun tavoitteitaan ja toiminnan 
arviointiaan myös alihankintasuhteisiinsa ja muihin kumppanuuksiinsa liiketoiminnan arvoketjussaan. 
 
Odotamme sijoituskohteiltamme läpinäkyvää, selkeää ja vertailukelpoista raportointia sosiaalisen 
vastuun tavoitteista ja sen toteuttamisesta, sekä halua käydä omistajien kanssa avointa keskustelua 
toiminnan sosiaalisista vaikutuksista. 
 
 
Ilmasto- ja ympäristötavoitteet 

YK:n alaisen kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n analyysien mukaan ilmastonmuutos ja sen 
moninaiset vaikutukset aiheuttavat kasvavan uhan ihmisten ja planeettamme terveydelle. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa luontoon, ihmisten elämään ja infrastruktuuriin kaikkialla, sekä vaikeuttaa 
ihmisten perustarpeiden tyydyttämistä ja uhkaa kestävää kehitystä koko maailmassa. Muutoksen 
pysäyttäminen ja sen vaikutuksilta suojautuminen vaatii kiireellisiä toimia taloudellisia resursseja 
ohjaavilta toimijoilta, kuten pääomasijoittajilta sekä innovaatioita ja ratkaisuja kehittäviltä 
yrityksiltä. 
 
Tesi edellyttää kaikilta sijoituskohteiltaan, että ne minimoivat toimintansa haitalliset vaikutukset 
ilmastonmuutokseen, sekä arvioivat ja varautuvat ilmastonmuutoksen liiketoiminnalleen aiheuttamiin 
riskeihin. Kannustamme sijoituskohteitamme tunnistamaan mahdollisuuksia ja kehittämään ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siltä suojautumiseen omassa toiminnassaan.  
 
Odotamme sijoituskohteiltamme läpinäkyvää, selkeää ja vertailukelpoista raportointia ilmasto- ja 
ympäristöasioissa, sekä halua käydä omistajien kanssa avointa keskustelua toiminnan ilmasto- ja 
ympäristövaikutuksista. Kehotamme sijoituskohteitamme hyödyntämään kansainvälisiä viitekehyksiä ja 
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aloitteita ilmastovaikutustensa, -riskiensä ja -toimiensa analysoimisessa ja raportoinnissa. 
Kannustamme yrityksiä huomioimaan strategiassaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet sekä 
asettamaan ilmastotoimilleen tiedepohjaisia konkreettisia ja mitattavia tavoitteita. Tärkeimpiä 
kansainvälisiä standardeja ja aloitteita ovat: 
 

• Greenhouse Gas Protocol -standardi, GHG 
• Taskforce for Climate-related Financial Disclosures, TCFD 
• Science Based Targets -aloite, STBi 

 
Tesi tukee omassa sijoitustoiminnassaan Suomen hallitusohjelman ilmastotavoitteita ja 
hiilineutraaliuden saavuttamista vuoden 2035 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi 
edistämme sijoituskohteidemme hiilijalanjäljen laskentaa ja päästövähennyspotentiaalin arviointia, 
sekä odotamme tavoitteellista vaiheittaista siirtymistä kohti hiilineutraaliutta ja edistymisen 
seurantaa. Poissuljemme sijoituksistamme ilmastonmuutokseen haitallisesti vaikuttavat fossiiliset 
energialähteet ja niihin liittyvät toiminnat, sekä kohteet, joiden kehitykseen kohti vähähiilisyyttä 
emme pysty vaikuttamaan. Kohdistamme tarkennettua vastuullisuusarviointia liiketoimintoihin, joiden 
toimintaan liittyy merkittävä altistus ilmastoriskille ja/tai luontokadolle. 
 
Veroperiaatteet 

Vastuullisella veropolitiikalla lisäämme sijoitustoimintamme yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tesi 
sitoutuu itse, sekä odotamme sijoituskohteidemme sitoutuvan, toimimaan Suomen sekä liiketoiminnan 
muiden kohdevaltioiden verolakien mukaisesti. Tesi välttää sijoitustoiminnassaan sijoitusrakenteita, 
joissa pyritään aggressiiviseen verosuunnitteluun.  
 
Rahastotoiminnassa sovellamme ensisijaisesti vakiintuneita rahastorakenteita, jotka ovat perusteltuja 
kohderahaston sijoitusstrategian ja sijoittajakunnan maantieteellisen hajautuksen näkökulmasta. 
Suomen ulkopuolisista sijoituksista varmistamme vastuulliset veromenettelyt osana ulkopuolisen 
palveluntarjoajan tekemää verotuksellisesta due diligence -selvitystä. 
 
Teemme suorat sijoitukset lähes poikkeuksetta suomalaisiin osakeyhtiöihin. Suorista 
pääomasijoituksista teemme erillisen verotuksellisen due diligence -selvityksen, kun yhtiön kokoluokka 
ylittää erikseen määritellyt raja-arvot, kohteen konsernirakenne on epätyypillinen tai konsernin sisällä 
syntyy merkittävää maarajat ylittävää liikevaihtoa. Jos sijoituksemme kohdistuu muuhun kuin 
suomalaiseen osakeyhtiöön, teemme verotuksellisen due diligence -selvityksen lisäksi arvion siitä, 
ilmeneekö yhtiörakenteessa epätoivottuun verojen optimointiin liittyviä piirteitä. 
Hallinnointivaiheessa Tesin edustaja noudattaa hallituksen jäsenenä tai tarkkailijajäsenenä normaalia 
huolellisuusvelvoitetta ja pyrkii varmistamaan yhtiön yleiset governance-käytännöt, ml. tax 
compliance. Erityisesti merkittävien yritysjärjestelyjen ja irtautumisten kohdalla Tesin edustaja 
myötävaikuttaa ja, jos sijoituskohtaiset päätöksenteko-oikeudet sen mahdollistavat, tarvittaessa 
edellyttää, että järjestelyn yhteydessä tehdään tarkoituksenmukainen veroanalyysi. 
 
Sijoitusten poissulkeminen ja tarkennettu vastuullisuusarviointi 

Poissulkemisen sijasta uskomme saavamme sijoitustoiminnalla aikaan suurempaa yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta sijoituskohteisiin vaikuttamalla. Jos havaitsemme tai epäilemme normirikkomuksia, 
kohdistamme sijoituskohteeseen tarkennettua vastuullisuusarviointia. Jos emme pysty vaikuttamisen 
keinoin korjaamaan tilannetta, pyrimme irtautumaan sijoituksesta. Saadaksemme tietoja 
normirikkomuksista käytämme oman analyysimme lisänä ulkopuolisia palveluntarjoajia. 
 
Osana sijoitusanalyysia arvioimme ”Tunne asiakkaasi”-selvitysten perusteella tuleeko rahoituksen 
hakija siihen, sen vastuuhenkilöihin tai tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvien kysymysten vuoksi sulkea 
pois rahoituksen piiristä. Poissulkuperusteita ovat: 
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• hankkeen tai sen taustayhtiöiden strukturoinnin aiheuttama verojen välttely tai sen korkea 
riski 

• kohteen tai sen keskeisten vastuuhenkilöiden väärinkäytökset tai epäselvyydet koskien talous- 
ja veroasioita 

• kohteen, sen vastuuhenkilöiden tai sen tosiasiallisten edunsaajien varojen lähteen 
kyseenalaisuus tai epäselvyys (epäilykset rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta) 

• kohteen vastuuhenkilöiden tai sen tosiasiallisten edunsaajien kuulumisesta YK:n, EU:n tai U.S. 
OFAC:n pakotelistoille. 

 
Suljemme pääsääntöisesti pois sijoituksistamme eettisin perustein alla luetellut toiminnat. Kuitenkin 
mikäli näemme sijoittamisen poissulkulistalla mainittuun kohteeseen yhteiskunnallisen edun tai 
huoltovarmuuden vuoksi sekä mahdolliset haittavaikutukset huomioiden kokonaisedulliseksi Suomen 
kannalta, voimme poikkeuksellisesti tehdä sijoituksen tällaiseen kohteeseen. Tällöin kohdistamme 
sijoituksen arviointiin erityistä huolellisuutta ja tarkennettua vastuullisuusarviointia ja -seurantaa. 
Sijoituspäätöksen tekee tällöin aina Tesin hallitus. Eettisin perustein sijoituksistamme pääsääntöisesti 
poissuljettavia toimintoja ovat muun muassa: 
 

• Suomen ratifioimissa kansainvälisissä asevalvontasopimuksissa kielletyt ja rajoitetut aseet ja 
niihin liittyvä toiminta, erityisesti: 

o ydinaseet (Ydinsulkusopimus (NPT))  
o kemialliset aseet (Kemiallisten aseiden kieltosopimus (CWC)) 
o biologiset aseet (Biologisten aseiden kieltosopimus (BTWC)) 
o henkilömiinat (Ottawan sopimus) 

• lainsäädännössä ja/tai kansainvälisissä konventioissa ja sopimuksissa kiellettyjen tuotteiden ja 
toimintojen tuotanto, markkinointi, käyttö tai kauppa, erityisesti:  

o kielletty rajat ylittävä jätteiden kauppa (Basel Convention) 
o vaaralliset kemikaalit, torjunta-aineet ja jätteet, sitomaton asbesti (Basel Convention, 

Rotterdam Convention and Stockholm Convention) 
o otsonikatoa edistävät aineet (Montreal Protocol) 
o suojellut villieläimet ja -kasvit sekä niistä valmistetut tuotteet (CITES / Washington 

Convention)  
• tuotteet ja toiminnot, jotka katsotaan kansainvälisissä konventioissa ja sopimuksissa 

laittomiksi, tai jotka ovat kansainvälisillä poisto- tai sulkulistoilla  
• aikuisviihde, pornografia ja prostituutio 
• uhkapelit, kasinot ja vastaavat yritykset 
• tupakan valmistus ja tupakan käytön edistäminen 
• päihdeaineet (alkoholi, kannabisvalmisteet ym.), laittomat lääke- ja huumausaineet 
• ilmastotavoitteisiin haitallisesti vaikuttavat fossiiliset energialähteet ja niihin perustuva 

toiminta 
• radioaktiiviset materiaalit ja niihin liittyvät tuotteet, pl. pienydinvoimalat, lääkinnälliset 

laitteet tai laadunvalvontaan käytetyt laitteet, joissa radioaktiivinen lähde on vähäinen ja/tai 
riittävästi suojattu. 

 
Seuraaville aloille (sensitiiviset alat) kohdistamme tarkennettua vastuullisuusanalyysia ja -seurantaa: 
 

• puolustusteollisuus, tavanomaiset aseet ja niihin liittyvä toiminta 
• kaksikäyttötuotteet ja -teknologiat (EU:n kaksikäyttötuoteasetus (2021/821)) 
• ilmastoriskeille merkittävästi altistavat liiketoiminnat 
• luontokadolle tai luontoympäristön muokkaukselle merkittävästi altistavat liiketoiminnat 
• geneettisesti manipuloituihin organismeihin (GMO) perustuva toiminta 
• kryptovaluutat ja niihin liittyvä toiminta 
• viihdepeliteollisuus 
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• lapsiin kohdistuvat tai lapsille suunnatut liiketoiminnat 
• kuluttamista edistävät liiketoiminnat. 

 
Kohdistamme tarkennettua vastuullisuusanalyysia ja -seurantaa myös kohdeyrityksiin, joilla on 
liiketoimintaa korostuneen maantieteellisen riskin (korruptioriski, poliittinen riski jne.) alueilla. 
 
Toisen osapuolen lukuun hallinnoiduissa sijoituksissa huomioimme lisäksi ao. osapuolten edellyttämät 
poissulkukriteerit ja tarkennetun vastuullisuusanalyysin kriteerit erillisen ohjeistuksen mukaisesti. 
 
 
Vastuullisuusanalyysin integrointi sijoituspäätöksiin 

Tesissä sijoituskohteiden vastuullisuusarviointi on integroitu sijoituspäätöksiin kaikissa sijoitusluokissa. 
Rahastosijoituksissa ja suorissa sijoituksissa olemme kehittäneet omaan toimintaamme soveltuvan 
arviointimenetelmän hankevirran ja sijoituskohteiden analysoimiseksi systemaattisesti ja 
vertailukelpoisesti. Hyödynnämme menetelmiä sijoituskohteiden riskien ja vastuullisuuteen 
perustuvien arvonluontimahdollisuuksien tunnistamiseksi. Arviointimenetelmän avulla tuotamme 
sijoituskohteiden vastuullisuusluokittelun, jota käytämme vastuullisuusasioiden kehittymisen 
seurantaan sekä yksittäisen sijoituskohteen että sijoitussalkun tasolla. 
 
Tesin omaisuudenhoidon sijoituksissa hyödynnämme ulkopuolisen riippumattoman palveluntarjoajan 
sijoituskohteista tuottamaa vastuullisuus- ja vaikuttavuustietoa varainhoidon säännöllisesti tehtävien 
kilpailutusten yhteydessä ja sen jälkeisessä sijoitusten seurannassa. 
 
Rahastosijoitukset 

Teemme jokaisen rahastohankkeen yhteydessä rahaston hallinnoijan toiminnasta huolellisen 
vastuullisuus- ja vaikuttavuusarvioinnin, jossa arvioidaan näiden vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen 
liittyvät toimintaperiaatteet ja joka on yksi keskeinen osa arvioitaessa hallinnoijien ja näiden 
kohderahastojen soveltuvuutta sijoituskohteeksemme. Arviointi kattaa 
 

• hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen politiikan ja ohjeistuksen arvioinnin mukaan lukien 
toimintaperiaatteet liittyen vastuullisuuden ja vaikuttavuuden huomioon ottamiseen sijoituksia 
koskevissa päätösprosesseissa – tässä arviointiosiossa kiinnitetään erityistä huomiota myös 
hallinnoijan sijoitusstrategian tuomiin erityispiirteisiin 

• arvioinnin siitä, miten vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvät toimintaperiaatteet on 
integroitu hallinnoijan sijoitustoimintaan ja miten hallinnoija tukee portfoliokohteitaan 
vastuullisuusasioissa 

• hallinnoijan henkilöstön sitoutumisen ja koulutuksen arvioinnin 
• vastuullisuuden ja vaikuttavuuden mittaroinnin ja raportoinnin arvioinnin sekä hallinnoija- että 

rahastokohtaisesti. 
 
Dokumentoimme havaitut vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvät riskit ja nostamme ne osaksi 
hankkeiden kokonaisriskiarviota. Vajavaisuudet, jotka eivät ole korjattavissa, saattavat johtaa 
päätökseen olla sijoittamatta. 
 
Toimiessamme usein uusien ja nuorten rahastohallinnoijien kanssa saatamme sijoittaa toimijoihin, 
jotka eivät ota vielä sitoumushetkellä huomioon asianmukaisesti tai riittävän kattavasti kaikkia 
vastuullisuusteen ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä. Hallinnoijan edellytetään kuitenkin sitoutuvan 
saattamaan nämä riittävälle tasolle.  
 
Teemme sijoituksia pääsääntöisesti rahastoihin, joiden sijoituskohteet eivät ole ennalta tiedossa. 
Pyrimme hallitsemaan sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin kohderahaston 
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sijoitusstrategian määrittelyn kautta sekä hallinnoijien huolellisen vastuullisuus- ja 
vaikuttavuusarvioinnin kautta. 
 
Pyrimme sitouttamaan rahastojen hallinnoijia sopimusteitse noudattamaan YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteita ja laatimaan vastuullisen sijoittamisen politiikan ja ohjeistukset. 
Hallinnoijien edellytetään integroivan nämä osaksi sijoitustoimintaansa sijoitusten valmistelussa, 
hallinnoinnissa ja irtautumisissa, kouluttamaan aktiivisesti henkilöstöään sekä tukemaan 
portfolioyhtiöitä aihealueessa, osana Tesin aktiivista omistajuutta. 
 
Suorat sijoitukset 

Hankevirtavaiheessa (screening) Tesin edustaja tunnistaa potentiaalisen sijoituskohteen kanssa 
käytävissä keskusteluissa yritykselle yritysvastuun olennaiset teemat, kuuluuko yritys eettisin 
perustein poissuljettaviin toimintoihin tai tarkennetun vastuullisuusanalyysin piiriin. 
 
Teemme jokaiselle sijoituksen valmisteluvaiheeseen edenneelle kohdeyritykselle systemaattisen 
vastuullisuusarvioinnin. Vastuullisuusarviointi kattaa Tesin yritysvastuun viitekehyksen mukaiset osa-
alueet painottuen kunkin kohdeyrityksen kannalta olennaisimpiin kokonaisuuksiin. Arviointi 
toteutetaan kohdeyrityksen johdon haastatteluna Tesin vastuullisuuden arviointimenetelmää (ESG- 
due diligence) noudattaen. 
 
Huomioimme sijoitussyndikaatin muiden osapuolten tarpeet vastuullisuusarvioinnin osalta, ja pyrimme 
koordinoimaan arviointia siten, että kohdeyritykselle aiheutuva kuormitus säilyy kohtuullisena. 
Samalla kuitenkin varmistamme, että saamme Tesin vastuullisuuden arviointimenetelmän kannalta 
riittävät tiedot. Täydennämme vastuullisuusarviointia ulkopuolisen riippumattoman palveluntarjoajan 
toteuttamalla ESG- due diligence selvityksellä, silloin kun Tesin edustaja tunnistaa sijoituskohteessa 
tarpeen tarkennetulle vastuullisuusarvioinnille (sensitiiviset alat tai muu toiminnasta aiheutuva 
kohonnut vastuullisuusriski) tai kun valmisteilla oleva Tesin sijoitus ylittää suuruudeltaan viisi 
miljoonaa euroa (5 M€). 
 
Dokumentoimme havaitut vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvät riskit ja nostamme ne osaksi 
hankkeiden kokonaisriskiarviota. Riskien osalta arvioimme niiden todennäköisyyttä, merkitystä sekä 
mahdollisuuksia riskien hallitsemiseksi. Puutteellisuudet, jotka eivät ole korjattavissa, saattavat 
johtaa päätökseen olla sijoittamatta. Vastuullisuusarvioinnin perusteella tunnistamme ja 
dokumentoimme yrityksen kannalta keskeiset vastuullisuuden kehittämiskohteet. Sijoituksen 
toteutuksen yhteydessä asetamme ne kohdeyrityskohtaisiksi arvonluontitavoitteiksi, sekä sovimme 
niiden toteutuksesta ja seurannasta kohdeyrityksen johdon ja syndikaatin kanssasijoittajien kanssa. 
 
Tuomme vastuullisuusarvioinnissa tunnistetut keskeisimmät riskihavainnot ja arvonluontitavoitteet 
osaksi sijoituspäätöksentekoa kirjallisessa sijoitusesityksessä. 
 
Kirjaamme yrityksen kanssa solmittavaan sijoitus- tai osakassopimukseen lausekkeet, jossa kuvataan 
Tesin kohdeyritykselle asettamat vastuullisuusvaatimukset. Kirjaamme sopimukseen tai sen liitteisiin 
myös ohjeet vastuullisuusasioiden raportoinnista ja seurantaindikaattoreista. Koordinoimme 
vastuullisuus- ja raportointiehdot kanssasijoittajien vastaavien sopimusehtojen kanssa, huomioiden 
että Tesin edellyttämät ehdot tulevat riittävästi täytetyksi. 
 
Omaisuudenhoito 

Koska omaisuudenhoidon sijoitusten salkunhoito on ulkoistettu Finanssivalvonnan valvomille 
varainhoitajille ja sijoitukset toteutetaan pääsääntöisesti rahastosijoituksina, keskeisin 
vaikutusmahdollisuutemme vastuullisuusasioihin on varainhoitajan valintatilanne. Varainhoitajien 
kilpailutuksessa analysoimme varainhoitajien lähestymistavat vastuulliseen sijoittamiseen ja 
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toteutukset. Vastuullisuuden käytännön toteutumista arvioidaan esimerkiksi rahastojen MSCI-ESG-
arvosanan avulla. 
 
Sijoitustoiminnan vaikuttavuuden edistäminen 

Uskomme yritysten merkitykseen sosiaalisten ja elinympäristömme kestävyysongelmien ratkaisijoina. 
Sijoitustoimintamme tavoitteena on mahdollisimman suuri positiivinen vaikutus ympäristölle, ihmisille 
ja taloudelle kohdeyritystemme arvonluonnin kautta.  

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän 
kehityksen globaali toimintaohjelma, Agenda2030. Suomi on sitoutunut YK:n Agenda2030:n 
toteuttamiseen tällä vuosikymmenellä sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Toteutusta 
ohjaavat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDGs).  

Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita kuuden vaikuttavuusteeman kautta, jotka konkretisoivat 
toimintaympäristön megatrendejä ja niihin liittyviä liiketoimintaympäristön sijoituskohteita. 
Vaikuttavuusteemat ja niihin liitetyt kestävän kehityksen tavoitteet auttavat meitä tunnistamaan 
aiheita, joissa teknologisilla innovaatiolla ja liiketoimintamahdollisuuksilla ratkaistaan ihmiskunnalle 
merkityksellisiä haasteita ja luodaan positiivista vaikutusta. 

 
Kuva 4: Tesin vaikuttavuusteemat 

 
 
 
Rahastosijoitukset 

Tesin sijoitustoiminnasta valtaosa toteutuu rahastosijoituksina, ja merkittävin vaikuttavuus syntyy 
varmistamalla suomalaisten kasvuyritysten oman pääoman ehtoisten rahoituspalveluiden saatavuus 
sekä sitä tukevan pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen. Rahastosijoituksissa voimme  hallinnoijien 
toimintamalleihin ja näiden hallinnoimien rahastojen sijoitusstrategioihin. Tavoitteenamme on 
luonnon resursseja säästävän tai aiempaa resurssitehokkaamman kasvun ja kestävän talouskasvun 
mahdollistavien innovaatioiden rahoitus. Lisäksi sijoitamme tiettyihin sektoreihin keskittyneisiin 
rahastoihin, joiden sijoitusstrategiat keskittyvät erityisesti Tesin määrittelemiin 
vaikuttavuusteemoihin.  
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Tesillä on mahdollisuus merkittävänä rahastosijoittajana vaikuttaa hyvien työelämän käytäntöjen ja 
hallintotavan muotoutumiseen erityisesti sijoittaessaan uusien ja kehittyvien hallinnoijien rahastoihin 
pitämällä teemoja oman hanke- ja hallinnointityönsä agendalla. Samalla pyrimme varmistamaan, että 
hallinnoijat vievät nämä hyvät käytännöt omaan työskentelyynsä kohdeyritysten kanssa. 
 
Suorat sijoitukset 

Kehitämme omaan toimintaamme soveltuvaa arviointimenetelmää hankevirran ja sijoituskohteiden 
vaikuttavuuden analysoimiseksi systemaattisesti ja vertailukelpoisesti. 
 
Hankevirran arviointivaiheessa arvioimme alustavasti miten kohdeyrityksen liiketoiminta ja yritykseen 
mahdollisesti tehtävä sijoitus edistävät tai haittaavat Tesin vaikuttavuustavoitteita, kestävän 
kehityksen tavoitteita sekä Euroopan unionin kestävän rahoituksen ympäristötavoitteita. Arviointi 
tehdään Tesin vaikuttavuuden pika-arviointimenetelmää (impact screening) noudattaen, ja 
sijoitustiimi käsittelee arviot osana hankevirran analyysia. Hyödynnämme arviointia sijoituskohteiden 
valinnassa sekä vaikuttavuusarvioinnin sijoituksen valmisteluvaiheessa tehtävän vaikuttavuusarvioinnin 
kohdentamisessa. 
 
Jokaisen sijoituksen valmisteluvaiheeseen edenneen kohdeyrityksen osalta arvioimme Tesin sijoituksen 
ja kohdeyrityksen liiketoiminnan vaikuttavuutta ihmisille, ympäristölle ja taloudelle, kestävän 
kehityksen tavoitteille sekä mahdollisten rahoitusmarkkinan kapeikkojen paikkaamiselle. Pyrimme 
hyödyntämään arvioinnissa kvantitatiivista mallintamista sekä vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan. 
Viemme arvioinnin tulokset osaksi päätöksentekoa osana kirjallista sijoitusesitystä. Kehitämme 
jatkuvasti vaikuttavuusarvioinnin menetelmiä aiempaa systemaattisemmiksi. 
 
Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen 

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen on olennainen osa Tesin vastuullista sijoitustoimintaa. 
Aktiivisen omistajuuden kautta saamme tietoa sijoituskohteidemme toiminnasta ja pystymme 
vaikuttamaan niihin. Vaikuttamisen tavoitteena on sijoituskohteiden kehittäminen ja arvonluonti, 
mutta joissain tapauksissa myös yksittäisiin ongelmatilanteisiin puuttuminen ja niiden ratkaisu. 
Vastuullisuus- ja vaikuttavuustavoitteiden edistäminen läheisessä yhteistyössä kanssasijoittajiemme 
kanssa on keskeinen osa Tesin aktiivista omistajuutta. 
 
Aktiivisen omistajuuden keskeiset keinot ovat:  
 

• sijoituskohteen johdon tapaamiset ja kohdevierailut 
• osallistuminen hallituksen kokouksiin, yhtiökokouksiin ja sijoitusneuvoston kokouksiin 
• Tesin sijoituskohteille järjestämät tilaisuudet 
• omistajakeskustelut kanssasijoittajien kanssa. 

 
Käymme aktiivista dialogia sijoituskohteidemme kanssa niiden: 
  

• vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvien riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi 
• mahdollisuuksista luoda liiketoiminnallaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja arvoa 
• vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvien toimintatapojen kehittämiseksi. 

 
Rahastosijoitukset 

Toimimme aktiivisesti kohderahastojemme sijoitusneuvostoissa ja käymme jatkuvaa dialogia 
hallinnoijien kanssa. Sijoitusneuvostotyöskentelyssä pyrimme tasapuolisesti valvomaan kaikkien 
sijoittajien etuja sekä vaikuttamaan käytettävissä olevin keinoin hallinnoijien vastuullisuus- ja 
vaikuttavuustyöskentelyyn niin hallinnoijien omassa toiminnassa kuin kohdeyhtiöissä. Koska emme 
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suoraan osallistu rahastojen sijoituspäätöksentekoon, meillä on kuitenkin rajallinen mahdollisuus 
vaikuttaa hallinnoijien vastuullisuus- ja vaikuttavuusasioiden hallintaan sijoituksen toteuduttua. 
Tesillä on myös rajalliset mahdollisuudet luopua rahastosijoituksista ilman hallinnoijien ja muiden 
kohderahastoihin sijoittaneiden suostumusta. 
 
Suorat sijoitukset 

Tavoitteenamme on käydä mahdollisimman suoraa dialogia sijoituskohteidemme kanssa. Edellytykset 
suoraan omistajavaikuttamiseen voivat kuitenkin vaihdella sijoituskohteidemme välillä riippuen 
sijoituksemme suuruudesta, omistusosuudesta sekä asemasta ja oikeuksista omistajana.  
 
Tesin edustaja toimii pääsääntöisesti nk. tarkkailijajäsenenä niiden kohdeyritysten hallituksissa, joissa 
Tesillä on omistusta. Tarkkailijajäsenenä Tesin edustajalla on osallistumis- ja puheoikeus hallituksen 
kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Jos Tesillä on nimitysoikeus yrityksen hallitukseen, joko yksin tai 
yhdessä kanssasijoittajien kanssa, pyrimme valitsemaan hallitukseen ensisijaisesti ulkopuolisen, 
riippumattoman edustajan.  
 
Tesin edustaja käy hallitustyöskentelyn kautta säännöllistä keskustelua kohdeyritysten toimivan 
johdon ja hallituksen kanssa ja pyrkii vaikuttamaan vastuullisuusasioiden johtamiseen yrityksessä. 
Vaikuttaminen voi kohdistua yksittäisen ongelmatilanteen ratkaisuun, tai yleisemmin johtamisen ja 
toimintatapojen kehittämiseen. 
 
Tesin edustaja osallistuu ja käyttää äänivaltaa niiden kohdeyritysten varsinaisissa ja ylimääräisissä 
yhtiökokouksissa, joissa Tesillä on merkityksellinen sijoitus tai omistusosuus, ja jotka ovat Tesin 
aktiivisen omistajuuden kohteena. Tesi osallistuu tarvittaessa yhtiökokousten päätösesitysten 
valmisteluun osana omistajien välistä yhteistyötä tai osana hallitustyöskentelyä. 
 
Uskomme rakentavan omistajayhteistyön edistävän kohdeyritysten liiketoiminnan myönteistä kehitystä 
ja sijoitusten positiivista arvon nousua. Osallistumme proaktiivisesti sijoituskohteidemme omistajien 
väliseen dialogiin erityisesti yrityksen kasvustrategiaa tukevien rahoitusratkaisujen kehittämiseksi, 
vastuullisten ja kestävien toimintatapojen edistämiseksi sekä parhaiden osaaja- ja yhteistyöresurssien 
löytämiseksi. 
 
Lainamuotoisissa erityissijoitusohjelmissa emme pääsääntöisesti toteuta aktiivista omistajuutta. 
 
Raportointi 

Uskomme vahvasti avoimuuteen, mitattavuuteen ja vertailukelpoisuuteen vastuullisuuden ja 
vaikuttavuuden raportoinnissa. Vaikka tiedon saatavuuteen ja reaalimaailman vaikutusten 
mittaamiseen liittyy vielä merkittäviä haasteita, pyrimme raportoimaan eri sidosryhmillemme 
mahdollisimman oikeaa ja kattavaa tietoa sijoitustoimintamme vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta. 
 
Raportoimme sijoitustoimintamme vastuullisuudesta osana Tesin vuosikertomusta, joka julkaistaan 
verkkosivuillamme. Raportoimme vähintään kerran vuodessa Tesin toiminnan vaikuttavuudesta työ- ja 
elinkeinoministeriölle sen määrittelemällä tavalla. Tuotamme kerran vuodessa toiminnastamme 
vaikuttavuuskatsauksen, jonka julkaisemme verkkosivuillamme. Raportoimme Tesin hallitukselle 
sijoituskohteidemme riskeistä kvartaaleittain ja temaattisesti syvemmin liiketoimintamme ESG-
riskeistä vähintään kerran vuodessa osana Tesin riskiraportointimallia. 
 
Kehitämme jatkuvasti tietoteknisiä menetelmiämme vastuullisuus- ja vaikuttavuustiedon tuottamiseksi 
ja raportoimiseksi. 
 
Noudatamme vastuullisuusraportoinnissamme GRI-raportointikehystä. 
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Rahastosijoitukset 

Kannustamme ja osin velvoittamme hallinnoijia raportoimaan vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen 
liittyvien toimien toteutumisesta. Hallinnoijista viimeisimmän varainkeruun yhteydessä tehty 
vastuullisuus- ja vaikuttavuusarviointi toistetaan sijoituksen hallinnointivaiheessa vähintään vuosittain 
ja kohderahaston hallinnoijan kanssa laaditaan tarvittaessa toimenpidesuunnitelma havaittujen 
kehityskohteiden osalta. Mahdolliset toteutuneet vastuullisuusriskit ja todennetut haitalliset 
kestävyysvaikutukset ovat osa hallinnoijan toiminnan arviointia ja päätöksentekoa viimeistään näiden 
kerätessä seuraavaa rahastoa ja saattavat estää sijoittamisen hallinnoijan seuraavaan rahastoon.  
 
Suorat sijoitukset 

Kannustamme kohdeyrityksiä raportoimaan avoimesti, kattavasti ja vertailukelpoisesti vastuullisuuden 
ja vaikuttavuuden toteutumisesta toiminnassaan. Kannustamme yrityksiä keskittymään 
liiketoimintansa kannalta olennaisten vastuullisuus- ja vaikuttavuustekijöiden mahdollisimman 
objektiiviseen mittaamiseen, muutosten seuraamiseen ja hyödyntämiseen toiminnanohjauksessa. 
Kannustamme kohdeyrityksiä noudattamaan raportoinnissa kansainvälisiä standardeja ja viitekehyksiä, 
joista tärkeimpiä ovat GRI, SASB, Agenda 2030, GHG-protokolla ja TCFD. Keräämme 
sijoituskohteiltamme vuosittain tietoa vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvistä riskeistä ja 
toimenpiteiden edistymisestä voimassa olevan raportointimallin mukaisesti.  
 
Omaisuudenhoito  

Kannustamme ja velvoitamme varainhoitajia raportoimaan vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen 
liittyvien toimien toteutumisesta. Varainhoitajien toimintaa arvioidaan säännöllisesti keskustelemalla 
heidän kanssaan varainhoitajan käytännöistä ja siitä, miten ne ovat toteutuneet ja kehittyneet 
sijoitussalkussamme. Lisäksi seuraamme ulkopuolisen riippumattoman palveluntarjoajan tuottamaa 
salkkumme vastuullisuus- ja vaikuttavuustunnuslukuja ja niiden kehitystä.   
 
Henkilöstön vastuullisuusosaamisen kehittäminen  

Osaamisen kehittäminen on Tesissä integroitu johtamisen vuosikelloon. Jokaisen tesiläisen kanssa 
käydään Tesin osaamismallin pohjalta vuosittain osaamiskeskustelu, jonka perusteella tehdään 
henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Osaamismallissa on määritelty Tesin tehtävän ja strategian 
kannalta kriittisen tärkeät osaamiset, jotka jakautuvat kolmeen kategoriaan: (i) strategisiin 
osaamisiin, joita vastuullisuuden ja vaikuttavuuden lisäksi ovat arvonluonti ja näkemyksellisyys, (ii) 
ammatillisiin osaamisiin, jotka vaihtelevat henkilön tehtävästä riippuen, sekä (iii) kriittisiin yleisiin 
osaamisiin, joita ovat mm. toimialatuntemus, vuorovaikutustaidot ja kehityshakuisuus. 
Osaamiskeskustelut kootaan yhteen yhtiötasolla ja ne muodostavat yhdessä Tesin strategian kanssa 
perustan yhtiötason osaamisen kehittämisen suunnitelmalle.  
 
Strategista vastuullisuusosaamista kehitämme mm. lisäämällä henkilöstön ymmärrystä siitä, miten 
toimimme eri tilanteissa vastuullisesti niin yhtiön sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. 
Vastuullisuuteen liittyvää substanssiosaamista kehitämme mm. koulutuksin, joiden sisällöt pyrkivät 
kattamaan Tesin yritysvastuun viitekehyksen aihepiirit painottaen Tesin yritysvastuun olennaisia 
teemoja.  
 
Sidosryhmäyhteistyö vastuullisuuden edistämiseksi 

Osallistumme aktiivisesti verkostoihin ja yhteistyöhön edistääksemme vastuullisuuden kehittymistä 
pääomasijoitustoimialalla. Tuemme yhteistyöaloitteita ja osallistumme niiden kehittämiseen, sekä 
osallistumme verkostoihin menetelmien, työkalujen ja resurssien jakamiseksi. Käsittelemme uusia 
nousevia teemoja sekä osallistumme tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Tuemme YK:n vastuullisen 
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sijoittamisen periaatteiden jalkauttamista edistävien viitekehysten ja sääntelyn kehittymistä yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa. 
 
Tärkeimpiä jäsenyyksiämme ja yhteistyöverkostojamme vastuullisuuden kehittämisessä ovat: 
 

• Finsif ry, Suomen vastuullisen sijoittamisen verkosto 
• FIBS ry, pohjoismainen yritysvastuun verkosto 
• Pääomasijoittajat ry, Suomen pääomasijoitusyhdistys ja sen eri työryhmät, erityisesti laki- ja 

ESG-työryhmät 
• Invest Europe, eurooppalainen pääomasijoitusyhdistys 
• ILPA, kansainvälinen rahastosijoittajien yhdistys 
• VentureESG, non-profit VC-yhteisö hyvin EGS-käytäntöjen edistämiseksi toimialalla. 

 
 
Kuva 5: Tesin jäsenyydet ja yhteistyöverkostot vastuullisuuden kehittämiseksi 

 
 
 
 
Vastuullisuuden huomioiminen palkitsemisessa 

Noudatamme palkitsemisessa valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (8.4.2020) 
palkitsemisperiaatteita. Sen mukaan palkitsemisen tulee olla kohtuullista, oikeudenmukaista ja 
läpinäkyvää.  
 
Yhtiötason tavoitteiden taustalla on yhtiölle asetetut elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet sekä 
yhtiön strategia ja toimintasuunnitelma. Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen on yksi 
keskeinen tulospalkkiojärjestelmän yhtiötason tavoite, jonka tarkempi sisältö vaihtelee vuositasolla. 
Hallitus voi myös peruuttaa vuosibonusten maksun, jos palkkion saamiseen on vaikuttanut 
palkkionsaajan epäeettinen toiminta, erityisesti yrityksen tai toiminnon tuloksen tai muiden 
palkitsemisen kriteerien manipulointi. 
 
Vuosikello 

 
Kuva 6: Tesin vastuullisen sijoittamisen vuosikello 
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Periaatteiden päivitys ja vahvistaminen 

Periaatteiden laatimisesta ja päivittämisestä vastaa Tesin yritysvastuun ohjausryhmä, jonka 
kokoonpanoon kuuluvat edustajat rahastosijoituksista ja suorista sijoituksista, HR- ja lakiasioista, 
taloudesta ja viestinnästä. Periaatteiden toteuttamisesta vastaavat Tesin sijoitustiimit ja osaltaan 
myös muu sijoitustoimintaa tukeva organisaatio. 

Epäillessään tai havaitessaan rikkomuksia vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisessa, 
Tesin edustajan tulee saattaa tämä tiedoksi esihenkilölleen tai Tesin johtoryhmälle. Mahdolliseen 
vastuullisen sijoittamisen periaatteiden vastaiseen toimintaan on hyvä puuttua mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa sijoituksia käsiteltäessä. Periaatteiden ajankohtaisuus tarkastetaan ja 
tarvittavat päivitykset tehdään vähintään kerran vuodessa vastuullisen sijoittamisen vuosikellon 
mukaisesti. 

 
Tesin vastuullisen sijoittamisen periaatteet hyväksyy yhtiön hallitus. Periaatteet on vahvistettu 
21.04.2022. 
 
Liitteet 

 
LIITE 1. Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR, EU2019/2088) mukaiset tiedonannot koskien Tesi Fund 
Management sijoitustuotteita. 
 
LIITE 2. Määritelmät. 
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LIITE 1. Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR, EU2019/2088) mukaiset tiedonannot koskien 
Tesi Fund Management sijoitustuotteita. 

 
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) toimii neuvonantajana ja tytäryhtiönsä Tesi Fund Management 
Oy:n (”TFM”) kautta hallinnoimiensa Kasvurahastojen Rahastojen vastuunalaisena yhtiömiehenä. 
Tesillä on hallinnoitavanaan neljä rahastoa: 

• Kasvurahastojen Rahasto Ky (2238036-6), ”KRR I” 
• Kasvurahastojen Rahasto II Ky (2592016-1), ”KRR II” 
• Kasvurahastojen Rahasto III Ky (2865672-2), ”KRR III” 
• Kasvurahastojen Rahasto IV Ky (3114563-2), ”KRR IV”, kaikki yhdessä ”KRR” tai ”KRR-rahastot”. 

TFM on AIFM-direktiivin (2011/61/EU) ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annettujen lakien ja 
asetusten mukainen rekisteröity vaihtoehtorahaston hoitaja, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. 
KRR-rahastojen sijoittajien kanssa allekirjoitettujen rahastosopimusten mukaan TFM on sitoutunut 
noudattamaan Tesin kulloinkin voimassa olevia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Lisätietoa Tesin 
toimintaperiaatteista yritysvastuun osalta on löydettävissä Tesin www-sivuilta. 
KRR-rahastoihin ei ole kerätty varoja EU:n Sustainable Finance -tiedonantoasetuksen (”SFDR”) (EU) 
2019/2088 voimaantulopäivämäärän 10.3.2021 jälkeen. 
Tätä SFDR:n alaista tiedonantoa päivitetään regulaation tarkentuessa. 
 

Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet  

SFDR:n artikla 3 edellyttää vaihtoehtorahastojen hoitajilta, että ne julkaisevat verkkosivustoillaan 
tiedot toimintaperiaatteista, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen niiden sijoituksia 
koskevissa päätöksentekoprosesseissa. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai 
hallintotapaan (ESG) liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla 
kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. 
Tesi pohjaa KRR-toimintansa kestävyysriskien huomioinnissa SFDR:n vaatimuksiin ja YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteisiin rahastojen rahastotoimintaan soveltuvin osin. Tesi tekee jokaisen 
rahastohankkeen yhteydessä kohderahaston hallinnoijan toiminnasta huolellisen ESG-arvioinnin, jossa 
arvioidaan näiden kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet ja joka on yksi keskeinen osa 
arvioitaessa hallinnoijien ja heidän kohderahastojensa soveltuvuutta Tesin ja KRR:n portfolioihin. 
Arviointi kattaa: 

• hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen politiikan ja ohjeistuksen arvioinnin mukaan lukien 
toimintaperiaatteet liittyen kestävyysriskien huomioon ottamiseen sijoituksia koskevissa 
päätösprosesseissa.  

• arvioinnin siitä, miten kestävyysriskejä koskevat toimintaperiaatteet on integroitu hallinnoijan 
sijoitustoimintaan ja miten hallinnoija tukee ja velvoittaa portfoliokohteitaan ESG-asioissa 

• hallinnoijan henkilöstön sitoutumisen laajuuden ja tason sekä ESG-koulutuksen 
johdonmukaisuuden arvioinnin 

• ESG-mittaroinnin ja -raportoinnin arvioinnin sekä hallinnoija- että rahastotasolla 

KRR:n sijoitustoiminnan kannalta keskeisimmät vaikutettavissa olevat kestävyysriskit ovat välillisiä 
suhteessa KRR-rahastoihin syntyvän portfolion kohdeyrityksiin. Kohderahastojen hallinnoijien 
epäonnistuessa integroimaan kestävyysriskien hallintaa omaan toimintaansa sekä sijoituskohteita 
koskevaan sijoitus- ja hallinnointiprosessiin lisäävät merkittävästi riskiä sille, että kestävyysriskejä ei 
oteta asianmukaisesti ja ennakoiden huomioon rahastojen kohdeyrityksissä. Tyypillisimmät sijoitusten 
arvonkehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiötasolta nousseet toteutuneet riskit ovat olleet yhteiskuntaan 
ja hallintotapaan liittyviä kysymyksiä. 
Tesin ja KRR:n toimiessa usein uusien ja nuorten rahastohallinnoijien kanssa, KRR saattaa sijoittaa 
toimijoihin, jotka eivät ota vielä KRR:n sitoumushetkellä huomioon asianmukaisesti tai riittävän 

https://www.tesi.fi/tietoa-tesista/yritysvastuu-ja-vaikuttavuus/
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kattavasti kaikkia kestävyysriskejä. Hallinnoijan edellytetään kuitenkin sitoutuvan saattamaan ESG-
asiansa riittävälle tasolle. KRR voi jättää sijoituksen tekemättä, mikäli potentiaalinen kohdehallinnoija 
on laiminlyönyt kestävyysriskien hallintaa eikä ole osoittanut halukkuutta ja aktiivisuutta korjata 
toimintatapojansa. 
 
Sijoituspäätösten haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin 

SFDR:n artikla 4 edellyttää vaihtoehtorahastojen hoitajalta kuvausta niiden sijoituspäätösten 
pääasiallisten haitallisten vaikutusten (principal adverse impacts, PAI) arvioimista suhteessa 
kestävyystekijöihin. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin 
liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä 
asioita. Tähän mennessä Tesi ei KRR-toiminnassaan ole huomioinut sijoituspäätöstensä haitallisia 
kestävyysvaikutuksia SFDR:n artikla 4:n tarkoittamalla tavalla, koska kohderahastot sijoittavat pääosin 
pieniin listaamattomiin yhtiöihin, joilla ei ole tässä vaiheessa edellytyksiä tuottaa tietoa koskien 
haitallisia kestävyysvaikutuksia. 
KRR tekee sijoituksia pääsääntöisesti pääomasijoitusrahastoihin, joiden sijoituskohteet eivät ole 
ennalta tiedossa. Tesi pyrkii hallitsemaan sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin 
varmistamalla tekemänsä ESG-arvioinnin kautta kohderahaston hallinnoijan noudattavan aiheesta 
hyviä käytänteitä ja arvioimalla kohderahaston sijoitusstrategiaa mahdollisten haitallisten vaikutusten 
osalta parhaan käytettävissä olevan tiedon valossa. 
Lisäksi Tesi pyrkii sitouttamaan kohderahastojen hallinnoijia sopimusteitse noudattamaan YK:n 
vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja laatimaan vastuullisen sijoittamisen politiikan ja 
ohjeistukset. Hallinnoijia kannustetaan integroimaan nämä osaksi sijoitustoimintaansa sijoitusten 
valmistelussa, hallinnoinnissa ja irtautumisissa, kouluttamaan aktiivisesti henkilöstöään sekä tukemaan 
portfolioyhtiöitä aihealueessa, osana Tesin aktiivista omistajuutta.  
KRR:n edustajat toimivat aktiivisesti kohderahastojensa sijoitusneuvostoissa ja käyvät jatkuvaa 
dialogia hallinnoijien kanssa. Koska KRR-rahastoihin valittavien kohderahastojen kohdeyritykset eivät 
ole ennakkoon tiedossa, kohderahastojen hallinnoijien hankevalintojen konkreettisia haitallisia 
vaikutuksia kestävyystekijöihin ei Tesin toimesta pystytä arvioimaan KRR-rahastoissa tapahtuvien 
rahastosijoituspäätösten yhteydessä. Lisäksi KRR:n edustajat eivät osallistu KRR:n kohderahastojen 
sijoituspäätöksentekoon, minkä takia KRR:llä on hyvin rajallinen mahdollisuus vaikuttaa 
kestävyysriskien hallintaan muuta kuin epäsuorasti hallinnoijien kautta. KRR:llä on myös rajalliset 
mahdollisuudet luopua mahdollisista haitallisia kestävyysvaikutuksia aiheuttavista rahasto- tai 
kohdeyrityssijoituksista ilman hallinnoijien ja muiden kohderahastoihin sijoittaneiden sijoittajien 
suostumusta. 
 

Seuranta koskien kestävyysriskejä ja sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia 
kestävyystekijöihin 

Tesi velvoittaa hallinnoijia raportoimaan kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten 
toteutumisesta. Hallinnoijista viimeisimmän varainkeruun yhteydessä tehty ESG-arviointi toistetaan 
sijoituksen hallinnointivaiheessa vähintään vuosittain ja kohderahaston hallinnoijan kanssa laaditaan 
tarvittaessa toimenpidesuunnitelma havaittujen kehityskohteiden osalta. Mahdolliset toteutuneet 
kestävyysriskit ja todennetut haitalliset kestävyysvaikutukset ovat osa Tesin hallinnoijan toiminnan 
arviointia ja päätöksentekoa viimeistään heidän kerätessään seuraavaa rahastoa. Jos tilanne sitä 
edellyttää, KRR-rahastot eivät enää sijoita hallinnoijan seuraavaan rahastoon. 
Tesi ja sen KRR-rahastot eivät tässä vaiheessa vielä kerää SFDR:n mukaisia pääasiallisten haitallisten 
vaikutusten indikaattoreita suoraan kohderahastojensa hallinnoijilta tai niiden kohdeyhtiöiltä. Samalla 
Tesi kuitenkin hyödyntää ulkopuolisten palveluntarjoajien dataa arvioidakseen KRR-portfolioiden 
sijoituskohteiden vaikutuksia kestävyystekijöihin. 
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Kestävyysriskien huomioiminen palkitsemisessa 

Suomen valtio Tesin omistajana velvoittaa Tesiä ottamaan yritysvastuun huomioon toiminnassansa, 
minkä takia Tesin hallitus edellyttää, että osa Tesin työntekijöiden tulospalkkiosta on sidottu Tesin 
yritysvastuutavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen osa Tesin yritysvastuutavoitteita on aktiivisen 
omistajuuden hyödyntäminen työkaluna sen sijoituskohteissa. KRR-toiminnan osalta tämä tarkoittaa 
sen kohderahastojen hallinnoijien yritysvastuuta koskevien käytäntöjen jatkuvassa kehittämisessä 
tukemista, jotta kestävyysriskit tulevat huomioiduksi kattavasti niiden omassa toiminnassa ja 
työskentelyssä kohdeyritysten kanssa. Lisätietoa Tesin yritysvastuutavoitteista ja niiden 
toteutumisesta on löydettävissä Tesin yritysvastuuraportista. 
 
Dokumentti päivitetty 27.4.2022. 
 
 
LIITE 2. Määritelmät 

Agenda 2030 YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 sopima kestävän kehityksen 
toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen 
edistämistä vuosina 2016–2030. Niiden pyrkimyksenä on poistaa 
äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle 
kestävällä tavalla. Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelma 
ja tavoitteet koskevat maailman kaikkia maita. Ensisijainen vastuu 
Agenda 2030:n toimeenpanosta on valtioilla. 
https://kestavakehitys.fi/agenda-2030  

AIFM sääntely Alternative Investment Fund Manager (AIFM), Vaihtoehtoisten 
rahastojen hallinnoijia koskeva sääntelykokonaisuus: Kansallisena Laki 
vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) 
sekä Valtiovarainministeriön asetukset koskien vaihtoehtorahastojen 
hoitajia (226-231/2014), EU-tasoisena AIFM-direktiivi (2011/61/EU) ja 
Euroopan komission asetus (2013/231)  

Asset owner Varainhaltija. Yleensä yhteisö, joka hallitsee pitkän tähtäimen 
eläkesäästöjä, vakuutustalletuksia tai muita varoja, esimerkiksi 
eläkeyhtiö, valtion sijoitusrahasto, säätiö, vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyhtiö.  

Asset manager Varainhoitaja. Yleensä yhteisö, joka hoitaa asiakkaan varallisuutta 
tehdyn sopimuksen mukaisesti siten, että varainhoitoon liittyvät 
päätökset on annettu kokonaan tai osittain omaisuudenhoitajan 
vastuulle. Omaisuudenhoitajalta edellytetään Suomessa toimilupaa ja 
varainhoitopalveluja tarjoavat pankit, sijoituspalveluyritykset ja esim. 
omaisuudenhoitotoimiluvan saaneet rahastoyhtiöt.  

Basel Convention Vaarallisten jätteiden valtioiden rajat ylittävien siirtojen ja niiden 
käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus edistää osaltaan 
meriympäristön suojelemista vaarallisten kemikaalien ja jätteiden 
mahdollisesti aiheuttamilta haitallisilta vaikutuksilta. Baselin 
yleissopimuksessa kielletään vaaralliset jätteet, jotka ovat räjähtäviä, 
syttyviä, myrkyllisiä, tarttuvia, syövyttäviä, myrkyllisiä tai 
ympäristömyrkyllisiä (lueteltu yleissopimuksen liitteissä I–III, VIII ja IX). 
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention
/tabid/1275/Default.aspx 

 

 

https://www.tesi.fi/userassets/uploads/2021/03/Tesi_Yritysvastuuraportti_2020.pdf
https://kestavakehitys.fi/agenda-2030
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
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Biologisten aseiden kieltosopimus (BTWC)  

Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC). Valtiosopimus 
(17/1975) Asetus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden 
kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden 
hävittämiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1975/19750015  

CITES / Washingtonin yleissopimus 

 CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora), joka tunnetaan myös nimellä Washingtonin 
sopimus, on hallitusten välinen kansainvälinen sopimus, jonka 
tavoitteena on varmistaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
yksilöiden kansainvälinen kauppa ei uhkaa niiden selviytymistä. 
https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-
EN.pdf 

Due diligence (DD) Yrityskauppojen yhteyteen on vakiintunut englanninkielinen termi due 
diligence tai DD. Due diligence tarkoittaa ennen yrityskauppaa 
yrityksen liiketoimintaan tehtyä asianmukaista ja huolellista 
arviointiprosessia ennen ostoa ja se sisältää kaikki ne selvitykset ja 
tutkimukset, jotka ostaja katsoo tarpeelliseksi tehdä ennen kaupan 
tekoa. 

EAKR Aloitusrahasto Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 100 % tytäryhtiö 

ESG Environmental, Social and Governance; ympäristövastuuseen, 
sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat.  

 

EU: konsolidoitu rahoituspakotteiden luettelo  

Konsolidoitu luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin 
sovelletaan EU:n taloudellisia pakotteita. Rajoittavat toimenpiteet 
(pakotteet) ovat EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) 
olennainen väline, jonka avulla EU voi tarvittaessa puuttua konfliktien 
ehkäisemiseen tai uusiin tai meneillään oleviin kriiseihin. Niiden 
tarkoituksena on saada aikaan muutos politiikassa tai toiminnassa 
kohdistamalla ne EU:n ulkopuolisiin maihin sekä yhteisöihin ja 
henkilöihin, joiden toiminta on EU:n tavoitteiden ja arvojen vastaista. 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en  

EU:n kaksikäyttötuoteasetus (2021/821)  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/821, annettu 
20.5.2021, kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, 
kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän 
perustamisesta. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R0821  

EU:n Kestävän rahoituksen sääntely  

EU:n Kestävän rahoituksen sääntelyyn liittyvä sääntelykokonaisuus, 
joka muodostuu mm. EU kestäviä rahoituskohteita koskevasta 
Taksonomia-asetuksesta, rahoitusmarkkinatuotteita ja -palveluita 
koskevasta Tiedonantovelvoiteasetuksesta, ja muusta näitä 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1975/19750015
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R0821
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täydentävästä säätelystä. https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_fi  

Euroopan investointipankki (EIP)  

Euroopan unionin rahoituslaitos, joka tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta 
ja neuvontapalveluita investointihankkeisiin, jotka kohdistuvat sekä 
Eurooppaan että sen ulkopuolelle. Pankin jäseniä ja osakkeenomistajia 
ovat EU:n 27 jäsenvaltiota, ja pankin rahoittamat hankkeet edistävät 
EU:n politiikkatavoitteiden toteutumista. 
https://www.eib.org/en/index.htm  

Fefsi Ky Fefsi Management Oy hallinnoima pääomasijoitusrahasto 

Fefsi Management Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 100% tytäryhtiö 

FEGF Co-Investment Ky Fefsi Management Oy hallinnoima pääomasijoitusrahasto 

FIBS ry Finnish Business & Society ry, suomalainen yritysvastuun verkosto, joka 
tarjoaa palveluita yritysvastuutoiminnan ja -osaamisen kehittämiseen 
yrityksissä. https://www.fibsry.fi/  

Finnvera Finnvera Oyj on Suomen valtion kokonaan omistama 
erityisrahoitusyhtiö. Finnveran pääasiallisena roolina on täydentää 
rahoitusmarkkinoita tarjoamalla yrityksille lainoja, takauksia, 
pääomasijoituksia ja vientitakuita. https://www.finnvera.fi/  

Finsif ry Finland’s Sustainable Investment Forum; Suomen vastuullisen 
sijoittamisen yhdistys, toimii vastuullisen sijoittamisen edistäjänä 
Suomessa. https://www.finsif.fi/  

Finanssivalvonta (FIVA) Finanssivalvonta on suomalainen eläke-, luotto- ja vakuutuslaitoksia 
valvova viranomainen, joka toiminnallaan turvaa vakuutettujen edut ja 
pitää yllä yleistä luottamusta rahoitus- ja vakuutusmarkkinoilla. 
https://www.finanssivalvonta.fi/  

GHG-protokolla Greenhouse Gas (GHG) Protocol; Kasvihuonekaasuprotokolla on 
maailmanlaajuinen kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseen kehitetty 
viitekehys. https://ghgprotocol.org/  

GMO  Geenimuunnellulla organismilla (GMO) tarkoitetaan eliötä, esimerkiksi 
eläintä, kasvia tai bakteeria, jonka perimää on muunneltu 
geenitekniikan keinoin.Toisinaan käytetään myös termejä 
muuntogeeninen, geenimanipuloitu, transgeeninen ja siirtogeeninen 
organismi. 

GRI Global Reporting Initiative, kansainvälinen yritysvastuun 
raportointimalli https://www.globalreporting.org/  

ILO:n työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskeva julistus  

Vuonna 1998 hyväksytyssä julistuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan 
kunnioittamaan ja edistämään periaatteita ja oikeuksia neljässä 
kategoriassa riippumatta siitä, ovatko ne ratifioineet asiaankuuluvat 
yleissopimukset: yhdistymisvapaus ja työehtoneuvotteluoikeuden 
tehokas tunnustaminen, pakkotyön lopettaminen, lapsityövoiman 
käytön lopettamista sekä työhön ja ammattiin liittyvän syrjinnän 
poistamista. https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm. 
Valtiosopimukset (/2000) Kansainvälisen työjärjestön julistus 
työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista 
https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2000/20000063/20000063_2 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_fi
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_fi
https://www.eib.org/en/index.htm
https://www.fibsry.fi/
https://www.finnvera.fi/
https://www.finsif.fi/
https://www.finanssivalvonta.fi/
https://ghgprotocol.org/
https://www.globalreporting.org/
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2000/20000063/20000063_2
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ILPA Institutional Limited Partners Association, kansainvälinen 
institutionaalisten rahastosijoittajien yhdistys. https://ilpa.org/  

Invest Europe (IE) Eurooppalainen pääomasijoitusyhdistys. Invest Europe edustaa 
Euroopan pääomasijoitus-, venture capital – ja infrastruktuurialaa sekä 
sen sijoittajia. Invest Europe pyrkii vaikuttamaan rakentavasti 
pääomasijoittamiseen liittyviin linjauksiin Euroopassa. Yhdistys 
tiedottaa yleisöä jäsentensä eri rooleista kansantaloudessa ja julkaisee 
tutkimuksia toimialan trendeistä ja kehityssuuntauksista. 
https://www.investeurope.eu/  

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change; hallitustenvälinen 
ilmastonmuutospaneeli, jonka tavoitteena on analysoida tieteellisesti 
tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä 
päätöksentekoa varten. IPCC:n arvioinnin keskeisimmät tulokset 
julkaistaan raportteina. https://www.ipcc.ch/  
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ipcc-ilmastopaneeli  

Kaksikäyttötuote Kaksikäyttötuote tarkoittaa tuotetta tai palvelua, jota voidaan käyttää 
sekä siviilikäytössä että mahdollisesti edistämään joukkotuhoaseiden 
kehitystä tai muun sotilaallisen toimintakyvyn parantamista. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158973
.pdf  

Kasvurahastojen Rahastot (KRR)  

Tesi Fund Management Oy:n hallinnoimat pääomarahastot, KRR I-IV 
https://www.tesi.fi/sijoittajille/kasvurahastojen-rahastot/  

Kemiallisten aseiden kieltosopimus (CWC)  

Chemical Weapons Convention (CWC). Valtiosopimus (19/1997) 
Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön 
kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva YLEISSOPIMUS 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1997/19970019/19970
019_2  

Laki (1352/1999) Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä 
1352/1999, jossa on säädetty yhtiön toiminnasta. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991352  

Maailman talousfoorumi, sidosryhmien kapitalismin mittaaminen  

Maailman talousfoorumi, sidosryhmien kapitalismin mittaaminen 
(World Economic Forum, Measuring Stakeholder Capitalism). Aloite 
käynnistettiin elokuussa 2019 maailman talousfoorumin kansainvälisen 
yritysneuvoston pyynnöstä yhteistyössä Deloitten, EY:n, KPMG:n ja 
PwC:n kanssa. Aloite pyrkii parantamaan tapoja, joilla yritykset 
mittaavat ja osoittavat suorituskykyään ympäristön, sosiaalisen ja 
hallinnon (ESG) indikaattoreihin verrattuna, ja seuraamaan niiden 
myönteistä panosta kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) 
saavuttamiseen johdonmukaisesti. 
https://www.weforum.org/stakeholdercapitalism  

 

 

 

 

https://ilpa.org/
https://www.investeurope.eu/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ipcc-ilmastopaneeli
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158973.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158973.pdf
https://www.tesi.fi/sijoittajille/kasvurahastojen-rahastot/
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1997/19970019/19970019_2
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1997/19970019/19970019_2
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991352
https://www.weforum.org/stakeholdercapitalism
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Montrealin pöytäkirja Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista (The 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) on 
kansainvälinen sopimus, jolla pyritään otsonikerroksen suojeluun 
vähentämällä otsonikatoa aiheuttavien aineiden valmistusta ja 
käyttöä. Vaiheittainen lopettamissuunnitelma sisältää sekä 
otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotannon että kulutuksen (esim. 
fluorihiilivedyt, bromikloorimetaani jne.). Se hyväksyttiin vuonna 1987, 
ja se astui voimaan vuonna 1989. 
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol  

MSCI MSCI Inc. on amerikkalainen rahoitusyhtiö, jonka pääkonttori on New 
Yorkissa. MSCI on maailmanlaajuinen osake-, korko-, 
kiinteistöindeksien, usean omaisuuden salkun analysointityökalujen, 
ESG- ja ilmastotuotteiden toimittaja. https://www.msci.com/  

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille  

OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevat ohjeet ovat hallitusten 
suosituksia monikansallisille yrityksille, jotka toimivat jäsenmaissa tai 
jäsenmaista. Ne tarjoavat ei-sitovia periaatteita ja standardeja 
vastuulliseen liiketoimintaan maailmanlaajuisessa kontekstissa 
sovellettavien lakien ja kansainvälisesti tunnustettujen standardien 
mukaisesti. http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/  
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/OECDn-toimintaohjeet-
monikansallisille-yrityksille.pdf  

Ottawan sopimus Valtiosopimus (13/2012) Yleissopimus jalkaväkimiinojen käytön, 
varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden 
hävittämisestä 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2012/20120013/20120
013_2  

Pääomasijoittajat ry (Finnish Venture Capital Association, FVCA) Suomen 
pääomasijoitusyhdistys on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni ja 
edunvalvontajärjestö Suomessa. Se tekee toimialan edunvalvontaa, 
tuottaa tutkimusta sekä tiedottaa toimialasta. 
https://paaomasijoittajat.fi/  

Rotterdamin yleissopimus Rotterdamin yleissopimus kiellettyjen ja voimakkaasti rajoitettujen 
kemikaalien viennistä. Rotterdamin yleissopimuksessa ilmoitettua 
ennakkosuostumuksen menettelyä sovelletaan 30 vaaralliseen torjunta-
aineeseen ja kemikaaliin (yleissopimuksen liite III). 
http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/ta
bid/1048/language/en-US/Default.aspx 

Valtioneuvoston asetus (54/2014)  

Valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä 
valtionyhtiöstä 54/2014, jossa on säädetty tarkemmin yhtiön 
toiminnasta. https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140054  

Valtion omistajaohjauspolitiikka  

Vaurautta vastuullisella omistajuudella. Valtioneuvoston 
omistajapoliittinen periaatepäätös 8.4.2020 
https://vnk.fi/documents/10616/5661433/Valtioneuvoston+omistajapo
liittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf/fde12e21-
f85e-4ff8-f5c7-

https://fi.wikipedia.org/wiki/Otsonikerros
https://fi.wikipedia.org/wiki/Otsonikato
https://fi.wikipedia.org/wiki/16._syyskuuta
https://fi.wikipedia.org/wiki/1987
https://fi.wikipedia.org/wiki/1989
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol
https://www.msci.com/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/OECDn-toimintaohjeet-monikansallisille-yrityksille.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/OECDn-toimintaohjeet-monikansallisille-yrityksille.pdf
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2012/20120013/20120013_2
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2012/20120013/20120013_2
https://paaomasijoittajat.fi/
http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1048/language/en-US/Default.aspx
http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1048/language/en-US/Default.aspx
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140054
https://vnk.fi/documents/10616/5661433/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf/fde12e21-f85e-4ff8-f5c7-5110301944eb/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf
https://vnk.fi/documents/10616/5661433/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf/fde12e21-f85e-4ff8-f5c7-5110301944eb/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf
https://vnk.fi/documents/10616/5661433/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf/fde12e21-f85e-4ff8-f5c7-5110301944eb/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf
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5110301944eb/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%
C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf  

SASB Sustainability Accounting Standards Board (SASB) on yhdysvaltalainen 
voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 2011 
edistämään vastuullisten laskentastandardien luomista. Järjestö on 
luonut ja julkaissut toimialakohtaiset raportointistandardit. 
https://www.sasb.org/  

SDG Sustainable Development Goals (SDG). YK:n kestävän kehityksen 
tavoiteohjelmassa Agenda 2030 määritellyt 17 kestävän kehityksen 
tavoitteet, ja yhteensä 169 niiden alatavoitetta. 
https://sdgs.un.org/goals  
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet  

SFDR sääntely Sustainable Finance Disclosure Regulation; Tiedonantovelvoiteasetus 
(SFDR, EU2019/2088) 

Science Based Targets (STB) Science Based Targets Initiative (STBi). Organisaatio, jonka 
muodostavat YK:n Global Compact -aloite, ympäristöjärjestö WWF, 
ilmastoraportointiin keskittyvä CDP-järjestö sekä Maailman 
luonnonvarainstituutti WRI. Aloite kannustaa yrityksiä sitoutumaan 
tieteeseen perustuviin tavoitteisiin hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi. https://sciencebasedtargets.org/  

Suomen hallitusohjelma https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma  

Suomen kestävän kasvun ohjelma  

Valtioneuvoston Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan 
hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, 
investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja 
innovaatioita. https://vm.fi/kestava-kasvu  

TCFD TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures) tarjoaa 
sijoittajille tietoa siitä, mitä yritykset tekevät ilmastonmuutoksen 
riskien vähentämiseksi, sekä on läpinäkyvää tavasta, jolla niitä 
hallitaan. TCFD:n kehitti G20 Financial Stability Board vuonna 2015. Se 
koostuu hallinnosta, strategiasta, riskienhallinnasta sekä mittareista ja 
tavoitteista. https://www.fsb-tcfd.org/  

Tesi Fund Management Oy (TFM)  

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 100 % tytäryhtiö 

Tesi Industrial Management Oy (TIM)  

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 100 % tytäryhtiö 

Tukholman yleissopimus Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus edistää 
osaltaan meriympäristön suojelemista vaarallisten kemikaalien ja 
jätteiden haitallisilta vaikutuksilta. Tukholman yleissopimus pyrkii 
rajoittamaan tai kieltämään myrkyllisten pysyvien orgaanisten 
yhdisteiden käytön (aldriini, klordaani jne.). 
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/t
abid/2232/Default.aspx 

 

 

https://vnk.fi/documents/10616/5661433/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf/fde12e21-f85e-4ff8-f5c7-5110301944eb/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf
https://vnk.fi/documents/10616/5661433/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf/fde12e21-f85e-4ff8-f5c7-5110301944eb/Valtioneuvoston+omistajapoliittinen+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_08042020.pdf
https://www.sasb.org/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneet_kansakunnat
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https://vm.fi/kestava-kasvu
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UN Global Compact UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 
käynnistämä yritysvastuualoite. UN Global Compact edistää ja kehittää 
yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista 
vastuullisuutta hyödyntäen YK:n Global Compactin kymmentä 
periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 
https://www.globalcompact.fi/  

UN PRI United Nations Principles of Responsible Investment, YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet. YK:n laatimat kuusi periaatetta tarjoavat 
toimintavaihtoehtoja ja toimenpidesuosituksia ympäristövastuuta, 
sosiaalista vastuuta ja hallintotapaa (ESG) koskevien asioiden 
integroimiseksi osaksi sijoitustoimintaa. https://www.unpri.org/  

U.S. OFAC pakotelista Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control 
("OFAC") hallinnoi ja panee täytäntöön Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan ja 
kansallisiin turvallisuustavoitteisiin perustuvia taloudellisia ja 
kaupallisia pakotteita, jotka kohdistuvat kohteena oleviin ulkomaihin 
ja hallintoihin, terroristeihin, kansainvälisiin huumekauppiaisiin, 
joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyviin toimiin ja muihin 
Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden, ulkopolitiikan tai talouden 
uhkiin. https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-
assets-control-sanctions-programs-and-information  

VentureESG Venture capital -yritysten perustama yhteisöpohjainen voittoa 
tavoittelematon aloite, jonka tavoitteena on edistää VC-alan ESG-
raportointia. Pyrimme tekemään ESG-indikaattoreista vakituisen osan 
due diligence -prosesseja, salkunhoitoa ja sisäistä rahastojen hallintaa 
yhdessä yli 250 venture capital -yrityksen ja kansainvälisen LP-
yhteisömme kanssa. https://www.ventureesg.com/  

Ydinsulkusopimus (NPT) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). 
Valtiosopimus (11/1970) SOPIMUS ydinaseiden leviämisen estämisestä 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970/19700011/19700
011_2  

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet  

YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien periaatteet ovat joukko valtioille 
ja yrityksille suunnattuja ohjeita liiketoiminnassa tapahtuvien 
ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi, käsittelemiseksi ja 
korjaamiseksi. 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/G
uidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf  

YK:n lasten oikeuksien sopimus  

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia 
koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat 
ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. 
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/  
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