
Suomalaisten pääomasijoittajien
kestävyys



Kyselyyn vastasi 33 

pääomasijoittajaa 

(~90% Suomen 

pääomasijoitusmarkkinasta)

Kyselytutkimus toteutettiin 

syksyllä 2022

Pääomasijoittajien 

sijoitusfokuksiin kuuluu mm. 

buyout, kasvu, venture 

capital ja velka

Tesi kartoitti suomalaisten pääomasijoittajien kestävyyskäytäntöjä



Tutkimuksen mukaan aihe on vahvasti esillä strategiatasolla, mutta integrointi 
sijoitustoimintaan on vielä keskeneräistä

STRATEGIA JA 

ORGANISAATIO
94 %:ssa kestävyys on osa 

strategiaa

97 %:lla on kestävyys-

tavoitteita

72 %:lla on partner-tason 

vastuuhenkilö 

kestävyysasioissa

94 % 97 % 72 %

61 % tekee kaikista 

ensisijoituksista

ESG-arvioinnin

(osasta sen tekee 88%)

39 % seuraa kaikissa 

sijoituskohteissaan 

kestävyysmittareita

(osasta seuraa 55%)

73 % aikoo tehdä SFDR 

artikla 8 tai 9 mukaista 

raportointia tulevaisuudessa 

(tällä hetkellä 27 %)

SIJOITUSTOIMINTA

61 % 39 % 73 %



Strategia ja organisaatio



12%

82%

6%

Kestävyys on osa pääomasijoittajien strategiaa; keskeisimpinä ajureina yhtiön tai 
henkilökunnan arvot ja arvonluonti sijoitustoiminnassa

Pääomasijoittajista 
sisällyttää kestävyyden 

yhtiön strategiaan

94%

Merkittävin syy kestävyysasioihin panostamiseen
%

15%

6%

9%

9%

9%

21%

33%

Muu

Arvonluonti

Rahastojen sijoittajien
(LP) odotukset

Parempi tuotto-odotus

Sääntelyn noudattaminen

Riskienhallinta

Tärkeys omalle henkilöstölle / 
yhtiön arvon mukaisuus

Osa yhtiön stretagisia tavoitteita
ja partner-tason toimintaa

Mainittu yhtiön strategiassa, 
mutta sitä ei aktiivisesti seurata

Ei ole mainittu yhtiön strategiassa

Kestävyyden rooli strategiassa
%



67%

55%

42%

42%

33%

27%

18%

12%

9%

3%

ESG-arviointi kaikista sijoituksista

Henkilöstön hyvinvointitavoite

Muu tavoite omalle yhtiölle

Hiilineutraaliustavoite sijoitusporfoliolle

Muu tavoite portfoliolle

Diversiteettitavoite sijoitusportfoliolle

Vaikuttavuusarviointi kaikista sijoituksista

Diversiteettitavoite omalle yhtiölle

Hiilineutraaliustavoite omalle yhtiölle

Ei kestävyystavoitteita

Lähes kaikilla pääomasijoittajilla on vähintään yksi kestävyystavoite; suosituimmat 
tavoitteet liittyvät kestävyystyökalujen integroimiseen osaksi sijoitustoimintaa 

Keskeisimmät organisaatiotason kestävyystavoitteet
% (monivalinta)

Pääomasijoittajista 
on asettanut 

ainakin yhden 
kestävyys-
tavoitteen

97%

Sijoitustoimintaliitännäiset tavoitteet

Yhtiön sisäisen toiminnan tavoitteet



33%

9%

3%

36%

18%

Ylin johto on usein vastuussa kestävyysliitännäisistä asioista, kun taas käytännön työ 
tehdään tiimeissä

Kestävyystyön tekijät
%

9%

12%

48%

6%

24%

Kestävyysasioista vastaava henkilö
%

Yhtiöistä ylin 
johto vastaa 
kestävyys-

asioista

72%
Tapauksista 

kestävyystyölle 
on asetettu tiimi

69%

Partner-tason henkilö

Toimitusjohtaja

Sijoitustiimin jäsen

Kestävyysjohtaja

Ei yksittäistä henkilöä nimetty

Sijoitustiimin ja 
muiden tiimien jäsenet

Sijoitustiimin jäsenet

Muu yksittäinen henkilö

Ei nimettyä henkilöä/tiimiä

Kestävyysasioista 
vastaava henkilö



Sijoitustoiminta



97%:lla pääomasijoittajista kestävyys näkyy ainakin jollain tavoin sijoitustoiminnassa; 
suurin osa integroi ESG-asioita sijoitusprosessiin ja edistää niitä sijoituskohteissa

Vastuullisen ja/tai vaikuttavan sijoittamisen toteutuskeinot 
% (monivalinta)

94%

88%

82%

12%

6%

15%

3%

Joku muu

ESG-edelläkävijöiden suosiminen
sijoituksissa

ESG-asioiden integrointi
sijoitusprosessiin

Tiettyjä ominaisuuksia omaavien
yritysten poissulkeminen

Vaikuttavuussijoittamiseen
tähtäävä rahasto

Aktiivinen omistajuus ja
ESG-asioiden edistäminen

Ei tavoittele kestävää sijoittamista



Yli puolet pääomasijoittajista tekee ESG due
diligence –arvion kaikista ensisijoituksistaan

Arvioissa tehtyjen löydösten hyödyntäminen
% (monivalinta, vastaajina DD:tä vähintään joissain sijoituksissa tekevät)

97%

83%

59%

41%

17%

21%

50%

Esitellään sijoitusesityksessä

Voi johtaa sijoituksen
tekemättä jättämiseen

Käytetään arvonluontisuunnitelman
pohjana

Kirjataan sijoitussopimuksiin
korjattaviksi

Tuodaan osakassopimuksiin

Jokin muu

ESG due diligence –arviot ensisijoitusten 
yhteydessä
%

61%

12%

27%

Kaikille ensisijoituksille

Osalle ensisijoituksista

Ei ESG DD -arviointia

Pääomasijoittajista 
tekee ESG arvioinnin 

vähintään osassa 
ensisijoituksista

88%



61%

33%

9%

6%

Ei säännöllisesti agendalla,
mutta nostetaan esiin tarpeen mukaan

Säännöllisesti hallitustyön agendalla

Ei tuo esiin kestävyysaiheita aktiivisesti

Osa toimitusjohtajan ja/tai
johtoryhmän palkitsemistavoitteita

Kestävyysaiheet kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyssä
% (monivalinta)

Suurin osa pääomasijoittajista kehittää kestävyyttä 
aktiivisesti kohdeyhtiöissään

Pääomasijoittajista 
tekee suunnitelman 

kestävyyden 
kehittämiseksi 
kohdeyhtiöissä

88%
73% 15% 12%

Vastuullisuus tai vaikuttavuusVastuullisuus ja vaikuttavuus Ei suunnitelmia

Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden kehittämisen suunnittelu
%



15%

39%

45%

Kaksi viidennestä pääomasijoittajista seuraa kestävyysmittareita kaikissa 
omistuksissaan; suosituimmat mittarit liittyvät sosiaalisiin aiheisiin

Kestävyysaiheet, joita mitataan kaikissa omistetuissa yrityksissä
% (monivalinta, vastaajina seurantaa vähintään joissain yrityksissä tekevät)

72%

72%

72%

56%

39%

33%

22%

6%

50%

Ympäristön kuormitus (ei CO2)

Diversiteetti

Työterveys ja -turvallisuus

Pakolliset PAI-indikaattorit

44%

Politiikat

Henkilöstön työtyytyväisyys

Hiilijalanjälki

Riippuu yrityksestä

Jokin muu

Pääomasijoittajista 
seuraa 

kestävyysasioita 
omistamissaan 

yrityksissä

55%

All companies

Some companies

No companies

Kestävyysaiheiden seuranta sijoituskohteissa
%



Pääomasijoittajat tulevat jatkossa lisäämään 
kestävyyden raportointia

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) tasot, joita rahastot noudattavat
%

6%

24%

64%

58%

9%

15% 18%

Aktiivinen rahasto

3%3%

Tuleva rahasto

Artikla 9 Artikla 6Artikla 8Artikla 9 tai 8 Ei osaa sanoa



Tutkimuksen mukaan aihe on vahvasti esillä strategiatasolla, mutta integrointi 
sijoitustoimintaan on vielä keskeneräistä

STRATEGIA JA 

ORGANISAATIO
94 %:ssa kestävyys on osa 

strategiaa

97 %:lla on kestävyys-

tavoitteita

72 %:lla on partner-tason 

vastuuhenkilö 

kestävyysasioissa

94 % 97 % 72 %

61 % tekee kaikista 

ensisijoituksista

ESG-arvioinnin

(osasta sen tekee 88%)

39 % seuraa kaikissa 

sijoituskohteissaan 

kestävyysmittareita

(osasta seuraa 55%)

73 % aikoo tehdä SFDR 

artikla 8 tai 9 mukaista 

raportointia tulevaisuudessa 

(tällä hetkellä 27 %)

SIJOITUSTOIMINTA

61 % 39 % 73 %



Ota yhteyttä!
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