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Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja rahoitustuotteita koskeville tiedoille, jotka on annettava ennen 
sopimuksen tekemistä

Tuotenimi: Evli Green Corporate Bond Oikeushenkilötunnus: 743700TUHVU5NOQPXV31

Kestävä sijoitustavoite

Mikä on tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite? 

Rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen siten, että saavutetaan myönteinen, mitattavissa oleva 
yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen vaikutus. Rahasto sijoittaa kohteisiin, joiden odotetaan vastuullisuusa-
nalyysin perusteella vaikuttavan positiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan taikka YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vihreät joukkovelkakirjalainat (nk. green bonds). 

Rahasto sijoittaa yrityslainoihin, jotka tavoittelevat ympäristön ja/tai yhteiskunnan kannalta positiivisia pää-
määriä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ennen sijoituspäätöstä varmistetaan, että 
yrityslaina noudattaa International Capital Markets Association:n vihreitä joukkolainoja koskevia periaatteita ja 
että yrityslaina sopii liikkeeseenlaskijan vastuullisuusstrategiaan. Vihreiden yrityslainojen viitekehyksen lisäksi 
arvioidaan liikkeeseenlaskijan vastuullisuutta suhteessa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka ku-
vaavat muun muassa lähestymistapaamme ESG-analyysiin ja poissulkemisiin. Analyysin tavoitteena on ymmär-
tää yhtiöön liittyviä ESG-riskejä sekä merkittäviä, selvittämättömiä ESG-ongelmia, jotka voisivat estää yhtiöön 
sijoittamisen.

Ilmastonmuutoksen hillintä: Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien omi-
naisuuksien edistämistä tekemällä kestäviä sijoituksia sekä mm. vaikuttamalla yhtiöihin sekä poissulkemalla 
tietyt toimialat. Rahasto tekee sijoituksia EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta 

Onko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä Ei

Sillä edistetään ympäristöön tai
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja,
vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien
sijoitusten tekeminen, siinä on ___ %:n
vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia,

Sillä edistetään ympäristöön ja yhteiskuntaan
liittyviä ominaisuuksia, mutta siinä ei tehdä
kestäviä sijoituksia

Siinä tehdään kestäviä
sijoituksia, joilla on
yhteiskunnallinen tavoite,
vähintään: ___ %

Siinä tehdään kestäviä
sijoituksia, joilla on
ympäristötavoite, vähintään: ___ %

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin
toimintoihin, joita pidetään EU:n
luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön
kannalta kestävinä

EU:n luokitusjärjestelmän
mukaisesti ympäristön kannalta
kestävinä pidettyihin
taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita
ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän 
mukaisesti ympäristön kannalta
kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin
toimintoihin, joita ei pidetä EU:n
luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön
kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Kestävällä sijoituk-
sella tarkoitetaan
sijoitusta taloudelli-
seen toimintaan, joka
edistää ympäristöta-
voitetta tai yhteis-
kunnallista tavoitetta,
edellyttäen, että 
sijoitus ei aiheuta
merkittävää haittaa
yhdellekään ympä-
ristötavoitteelle tai 
yhteiskunnalliselle
tavoitteelle ja että
sijoituskohteina 
olevat yritykset
noudattavat hyviä
hallintotapoja.

EU:n kestävyysluo-
kitusjärjestelmä 
on asetuksessa (EU) 
2020/852 säädetty
luokitusjärjestelmä,
jossa vahvistetaan
luettelo ympäristön
kannalta kestävistä
taloudellisista
toiminnoista. Kysei-
sessä asetuksessa ei 
vahvisteta luette-
loa yhteiskunnan 
kannalta kestävistä 
taloudellisista toi-
minnoista. Kestävät 
sijoitukset, joilla on
ympäristötavoite, 
saattavat olla 
luokitusjärjestelmän 
mukaisia tai sitten
eivät.
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kestäviin taloudellisiin toimintoihin. Rahasto voi sijoittaa myös siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin talou-
dellisiin toimintoihin. Rahaston sijoituksista vähintään 5 % on EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin 
ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin. Tietoa sijoituksen taksonomian mukaisuudesta saa-
daan liikkeeseenlaskijoilta sekä tietoa raportoivilta kolmansilta osapuolilta.

Rahaston hiilijalanjälkeä ja päästötunnuslukuja mitataan ja seurataan, ja rahastolle toteutetaan säännöllisesti 
skenaarioanalyysi Evlin yleisten ilmastotavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Evli tavoittelee hiilineutraa-
liutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 
50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena 
käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi 
vaihdella eri rahastojen välillä.  Ilmastotavoitteiden toteutumisen mittaaminen tehdään käyttäen ulkopuolisten 
palveluntarjoajien dataa, jonka avulla monitoroidaan rahaston hiilijalanjälkeä ja -intensiteettiä, vähähiilisyyteen 
siirtymisen astetta, skenaarioanalyysia suhteessa 1,5-asteen lämpenemistavoitteeseen ja rahastoon liitettyä 
lämpenemisastetta.

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi rahasto voi edistää muita taksonomian mukaisia tavoitteita sekä tehdä 
sijoituksia, joilla on ympäristötavoite, joka ei ole taksonomian mukainen. Ympäristötavoitteen ohella joillakin 
sijoituskohteilla voi olla yhteiskunnallinen tavoite.

ESG-integraatio: Sijoituspäätösten tekemisessä otetaan huomioon monenlaisia tekijöitä niin yhtiöön kuin sen 
toimialaan liittyen. ESG-tekijät ovat keskeinen osa riskianalyysiä ja sijoituspäätösten tekemistä. Evlin vastuulli-
sen sijoittamisen periaatteet ja ilmastoperiaatteet asettavat raamit sijoitustoiminnalle. Salkunhoitajat tekevät 
analyysit yhtiöistä ja toimialoista sekä niiden ESG-liitännäisistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Vastuullisen sijoit-
tamisen tiimi tukee salkunhoitajia heidän työssään ja Evlin vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä tekee päätök-
set vastuullisen sijoittamisen raameista. Evlin ESG-tietokannan avulla salkunhoitajat saavat yhtiöihin liittyvät 
vastuullisuustiedot helposti käyttöönsä sijoituspäätöksiä ja analyysejä tehdessään. 

Toimialakohtainen poissulkeminen: Rahasto poissulkee Evlin vastuullisuusperiaatteiden ja ilmastoperiaat-
teiden mukaisesti haitalliset toimialat. Lisäksi kohdeyhtiöitä seurataan säännöllisesti normirikkomusten osalta.

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen: Sijoituskohteita seurataan säännöllisesti ja yhtiöiden toimintatapoi-
hin pyritään vaikuttamaan. Vaikuttamista voidaan tehdä kolmella tavalla - vaikuttamalla yhtiöihin joko yksin tai 
yhdessä muiden sijoittajien kanssa ja käymällä vastuullisuuskeskusteluja tavanomaisten yhtiötapaamisten yh-
teydessä. Evlin vaikuttamisen kantavat teemat ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, ihmisoikeuksien noudat-
taminen, korruption vastaiset toimet, ympäristöasioiden huomioon ottaminen, hyvään hallintotapaan liittyvät 
tekijät ja vastuullisuustekijöiden raportointi.

Rahaston tuoton vertailuindeksinä toimii Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped 
Index. Indeksiä ei käytetä kestävän sijoitustavoitteen saavuttamisen mittaamiseen. Indeksiin päästäkseen jouk-
kolainan pitää läpäistä MSCI:n suorittama arviointi, jonka perusteella se voidaan luokitella indeksiin kelpaavaksi 
vihreäksi joukkolainaksi. Tämä edellyttää, että joukkolaina täyttää MSCI:n asettamat kriteerit koskien varojen 
käyttöä, projektien arviointia ja valintaa, varojen hallintaa ja raportointia. Varojen käytön osalta vaatimuksena 
on, että joukkolainalla kerättävät varat käytetään hankkeisiin, jotka edistävät ilmastoon tai muuten ympäristöön 
liittyviä kestävyystavoitteita (esim. kestävä vedenkäyttö, saastumisen estäminen ja hallinta, vihreä rakentami-
nen). Kyseinen indeksi poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä, koska siihen valitaan ainoastaan vihreitä joukko-
lainoja.

Mitä kestävyysindikaattoreita käytetään mittaamaan tämän rahoitustuotteen kestävän sijoitus-
tavoitteen saavuttamista?

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan ja raportoidaan tietyillä mittareilla, jotka 
liittyvät rahoitettuihin projekteihin ja niiden vaikuttavuuteen. Kestävyysindikaattoreina käytetään vältet-
tyjen hiilidioksidipäästöjen määrää, uusiutuvan energian tuotannon määrää sekä uusiutuvan energian 
kapasiteetin lisäyksen määrää rahastossa. Lisäksi kestävän sijoitustavoitteen toteutumista seurataan koh-
deyhtiöiden hiili-intensiteetin trendin ja päästövähennystavoitteisiin sitoutumisen kautta sekä kohdeyhti-
öiden, joilla ei ole vakavia normirikkomuksia, määrän kautta.

Miten kestävät sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteis-
kunnan kannalta kestävälle sijoitustavoitteelle?

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisil-
le tavoitteille. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ilmastoperiaatteita sekä 
pyrkii sijoittamaan hyvän vastuullisuusarvosanan yhtiöihin. Mikäli yhtiön vastuullisuusarvosana on mata-
lampi kuin BB (datantarjoajan asteikolla), on yhtiön vastuullisuudesta tehty tarkempi selvitys. YK:n Global 
Compact -aloitteen periaatteita, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita tai OECD:n 
toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille määriteltyjä periaatteita rikkova yhtiö voidaan poissulkea 
vastuullisen sijoittamisen tiimin päätöksellä. Lisäksi rahasto huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset 
kestävyystekijöihin.

Kestävyysindikaat-
torit mittaavat, 
miten rahoitus-
tuotteen edistämät 
ympäristöön tai
yhteiskuntaan liitty-
vät ominaisuudet
toteutuvat.



3

Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu 
huomioon? 

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit) huomioidaan Evlin vastuulli-
sen sijoittamisen periaatteiden ja Evlin ilmastoperiaatteiden mukaisesti. PAI-indikaattoreiden huomiointi 
tapahtuu Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin pohjautuvan sisäisen prosessin kautta. Ulkopuo-
lisen palveluntarjoajan dataan perustuen on rakennettu sisäinen PAI-työkalu, josta voi tarkastella sijoi-
tuskohteen kannalta relevantteja PAI-indikaattoreita.  Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat 
omaisuusluokkakohtaiset ja koskevat kaikkia Evlin rahastoja. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa 
ja ilmastoperiaatteissa on kuvailtu tiettyjen toimialojen poissulkemista koskevat rajat sekä prosessi havait-
tujen normirikkomusten käsittelyyn.

Miten kestävät sijoitukset ovat monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n periaatteiden 
mukaisia?  

OECD:n monikansallisille yrityksille annetut periaatteet sisältyvät pääasiallisten haitallisten kestävyys-
vaikutusten huomiointiin. Evli seuraa aktiivisia sijoituksiaan säännöllisesti ja pyrkii vaikuttamaan niiden 
toimintatapoihin. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on määritetty perustason kriteerit nor-
mipohjaiselle seulonnalle ja yhtiöiden poissulkemiselle. Jos yhtiö rikkoo YK:n Global Compact -aloitteen 
periaatteita, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita tai OECD:n toimintaohjeissa 
monikansallisille yrityksille määriteltyjä periaatteita, Evli pyrkii joko vaikuttamaan yhtiön toimintaan tai 
sulkee sen pois sijoituksista.

Otetaanko tässä rahoitustuotteessa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestä-
vyystekijöihin?

Kyllä, Evli huomioi sijoitusten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit) 
Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja Evlin ilmastoperiaatteiden mukaisesti. PAI-indikaattoreiden 
huomiointi tapahtuu Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin pohjautuvan sisäisen prosessin kautta. 
Ulkopuolisen palveluntarjoajan dataan perustuen on rakennettu sisäinen PAI-työkalu, josta voi tarkastella 
sijoituskohteen kannalta relevantteja PAI-indikaattoreita.  Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat 
omaisuusluokkakohtaiset ja koskevat kaikkia Evlin rahastoja. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa 
ja ilmastoperiaatteissa on kuvailtu tiettyjen toimialojen poissulkemista koskevat rajat sekä prosessi ha-
vaittujen normirikkomusten käsittelyyn. Tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin 
ovat saatavilla rahaston vuosikertomuksesta.

Mitä sijoitusstrategiaa tässä rahoitustuotteessa noudatetaan?

Evli Green Corporate Bond on pitkän koron yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten 
yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset tehdään sekä ylem-
män (Investment Grade) että alemman (High Yield) luottoluokituksen lainoihin. Sijoitusten luottoluokitus on 
keskimäärin vähintään BBB- tai vastaavaa riskitasoa oleva luokitus. Lisäksi enintään 20 % rahaston varoista 
voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta.

Mitkä ovat sijoitusstrategian sitovat osatekijät, joita käytetään valittaessa sijoitukset kestävän 
sijoitustavoitteen saavuttamiseksi?

Rahasto sijoittaa yrityslainoihin, jotka tavoittelevat ympäristön ja/tai yhteiskunnan kannalta positiivisia 
päämääriä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ennen sijoituspäätöstä varmiste-
taan, että yrityslaina noudattaa International Capital Markets Association:n vihreitä joukkolainoja koskevia 
periaatteita ja että yrityslaina sopii liikkeeseenlaskijan vastuullisuusstrategiaan. Vihreiden yrityslainojen 
viitekehyksen lisäksi arvioidaan liikkeeseenlaskijan vastuullisuutta suhteessa Evlin vastuullisen sijoittami-
sen periaatteisiin, jotka kuvaavat muun muassa lähestymistapaamme ESG-analyysiin ja poissulkemisiin. 
Analyysin tavoitteena on ymmärtää yhtiöön liittyviä ESG-riskejä sekä merkittäviä, selvittämättömiä ESG-
ongelmia, jotka voisivat estää yhtiöön sijoittamisen.

Sijoituspäätösten tekemisessä otetaan huomioon monenlaisia tekijöitä niin yhtiöön kuin sen toimialaan 
liittyen. ESG-tekijät ovat keskeinen osa riskianalyysiä ja sijoituspäätösten tekemistä. Evlin vastuullisen si-
joittamisen periaatteet ja ilmastoperiaatteet asettavat raamit sijoitustoiminnalle. Evli on rakentanut sisäi-
sen ESG-tietokannan perustuen ulkopuolisten datantarjoajien tuottamiin tietoihin, jota käytetään hyväksi 
ESG-tekijöiden seurannassa. 

Sijoitusstrategia 
ohjaa sijoituspää-
töksiä esimerkiksi 
sijoitustavoitteiden 
ja riskinsietokyvyn 
kaltaisten tekijöiden 
perusteella.

Pääasiallisilla 
haitallisilla vaiku-
tuksilla tarkoitetaan 
sijoituspäätösten 
merkittävimpiä 
kielteisiä vaikutuksia 
kestävyystekijöihin, 
jotka koskevat 
ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja 
työntekijöihin liittyviä 
asioita, ihmisoikeuk-
sien kunnioittamista 
sekä korruption ja 
lahjonnan torjuntaan 
liittyviä asioita.

Kyllä

Ei
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Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on määritetty perustason kriteerit normipohjaiselle seulon-
nalle ja yhtiöiden poissulkemiselle. Evli seuraa aktiivisia sijoituksiaan säännöllisesti ja pyrkii vaikuttamaan 
niiden toimintatapoihin. Jos yhtiö rikkoo YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille määri-
teltyjä periaatteita tai Evlin ilmastoperiaatteita, Evli pyrkii joko vaikuttamaan yhtiön toimintaan tai sulkee 
sen pois sijoituksista. Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi ryhtyy säännöllisen seulonnan perusteella tar-
vittaviin toimiin sellaisten yhtiöiden suhteen, joiden epäillään rikkoneen kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä. 
Yhtiö voidaan joko suoraan poissulkea tai sen kanssa voidaan aloittaa vaikuttamistoimet. Jos vuoropuhelu 
yhtiön kanssa epäonnistuu tai sen katsotaan olevan hyödytöntä, yhtiö voidaan laittaa pois suljettujen 
yhtiöiden listalle. Näiden lisäksi Venäjä poissuljetaan alueena, jonne voidaan sijoittaa. Poissuluissa huomi-
oidaan venäläiset yhtiöt sekä Venäjän valtio.

Evlin yleisten poissulkemisperiaatteiden mukaisesti rahastosta poissuljetaan kiistanalaisten aseiden val-
mistajat (maamiinat, rypäleaseet, ydinaseet, köyhdytetty uraani, kemialliset aseet, biologiset aseet) sekä 
tupakan ja aikuisviihteen valmistajat ja kiistanalaista lainaamista harjoittavat yhtiöt (sisältäen ns. pika-
vippiyhtiöt). Evlin ilmastoperiaatteiden mukaisesti sijoituskohteiden kasvihuonekaasupäästöjä seurataan 
sekä vältetään sijoittamista kivihiiltä louhiviin, kivihiiltä energiatuotannossa käyttäviin tai öljyhiekan kai-
vamista harjoittaviin yhtiöihin. Tästä periaatteesta voidaan poiketa, mikäli yhtiöllä on selkeä suunnitelma 
toimintansa muuttamiseksi. Lisäksi turvetta energiantuotantoon tuottavat yhtiöt poissuljetaan.

Lisäksi rahaston omien poissulkuperiaatteiden mukaisesti rahasto poissulkee sijoituksistaan alkoholin, uh-
kapelien, aseiden ja fossiilisten polttoaineiden (louhiminen, kaivaminen ja talteenotto) valmistajat.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja tarkat poissulkemisen liikevaihtorajat ovat saatavilla osoitteessa 
https://www.evli.com/vastuullisuus/vastuullinen-sijoittaminen

Mitkä ovat toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti arvioidaan sijoituskohteina olevien yritysten 
hyviä hallintotapoja? 

Hallintotavan laadun arviointi on keskeinen osa mahdollisten sijoituskohteiden arviointia. 

Evlin omistajaohjauksen periaatteissa edellytetään, että sijoituskohteena olevat yhtiöt harjoittavat hyvää 
hallintotapaa, esimerkiksi noudattamalla Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia tai vastaavaa 
ulkomaista ohjeistusta, jotka usein asettavat osittaisen kehyksen sijoituskohteina olevien yhtiöiden palkit-
semismalleille. Sen lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi analysoi rahaston sijoitukset kolmen kuu-
kauden välein mahdollisten normirikkomusten (YK Global Compact -periaatteet ja OECD:n toimintaohjeet 
monikansallisille yhtiöille) varalta. OECD:n ohjeistus monikansallisille yhtiöille kattaa myös verotukseen 
liittyviä kiistoja. Merkittävät verotukseen liittyvät kiistat voivat näin ollen johtaa sijoituskohteen poissul-
kemiseen.

Mikä on kestävien sijoitusten varojen allokointi ja vähimmäisosuus?

Varojen allokointi 
kuvaa tiettyihin 
omaisuuseriin 
tehtyjen sijoitusten 
osuutta.

Luokitusjärjestelmän 
mukaiset toiminnat 
ilmaistaan osuutena 
seuraavista:
-liikevaihto, joka
vastaa sijoituskohtee-
na olevien yritysten
vihreistä toiminnoista
saatavien tulojen
osuutta
-pääomamenot
(CapEx), jotka
osoittavat sijoitus-
kohteina olevien
yritysten tekemät
vihreät sijoitukset,
joiden tavoitteena on
esimerkiksi vihreään
talouteen siirtyminen.
-toimintamenot
(OpEx) heijastavat
sijoituskohteina
olevien yritysten
vihreitä operatiivisia
toimintoja.

Hyviin hallintota-
poihin sisältyvät toi-
mivat hallintoraken-
teet, työntekijöihin 
nähden ylläpidetyt 
suhteet, henkilöstön 
palkitseminen ja 
verosäännösten 
noudattaminen.

#1 Kestävä

Kaikki rahaston 
aktiiviset sijoitukset 

ovat ympäristön 
tai yhteiskunnan 
kannalta kestäviä

Sijoitukset

#2 Ei kestävä

Rahastossa voi olla 
muita sijoituksia esim. 

likviditeettiä ja suojaus-
ta varten, kuten käteistä 

ja johdannaisia. 

Ympäristö

Rahasto tekee 5 % 
ympäristön kannalta 
kestäviä Taksonomian 

mukaisia ilmastonmuu-
toksen hillintään liittyviä 

sijoituksia.

Luokitus- 
järjestelmän
mukainen

Muu

#1Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoit-
teita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.
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Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat EU:n luokitusjär-
jestelmän mukaisia?

Rahasto on sitoutunut alla kuvatulla tavalla tekemään EU-taksonomian mukaisia sijoituksia. Muut ym-
päristötekijöitä edistävät sijoitukset eivät ole taksonomian mukaisia kestäviä sijoituksia. Kaikki toimialat, 
joihin rahasto voi sijoittaa, eivät ole taksonomian ympäristötavoitteiden piirissä. 

Taksonomian mukaisten sijoitusten osuus ilmoitetaan osuutena liikevaihdosta. Taksonomian mukaisten 
sijoitusten osuus perustuu ulkopuolisen datantarjoajan tuottamiin tietoihin, jotka eivät ole kolmannen 
osapuolen tarkastamia.

Sijoitetaanko rahoitustuotteessa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai 
ydinenergiaan liittyviin toimintoihin1?

Mikä on siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtävien sijoitusten 
vähimmäisosuus? 

Rahasto voi sijoittaa myös siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Rahasto 
sijoittaa vähintään 5 % on EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin 
taloudellisiin toimintoihin.

Jäljempänä olevissa kahdessa kaaviossa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän 
mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista 
menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luoki-
tusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestel-
män kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion 
joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan 
suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.

1. Sijoitusten yhdenmukaisuus
luokitusjärjestelmän kanssa mukaan
lukien valtion joukkolainat*

2. Sijoitusten yhdenmukaisuus
luokitusjärjestelmän kanssa lukuun
ottamatta valtion joukkolainoja*

*Näissä kaavioissa ”valtion joukkolainat” koostuvat kaikista valtiovastuista.

98 %

5 %

95 %

5 %

95 %

Luokitusjärjestelmän 
mukaiset (ei fossiilinen 
kaasu eikä ydinenergia)

Muut sijoitukset

Luokitusjärjestelmän 
mukaiset (ei fossiilinen 
kaasu eikä ydinenergia)

Muut sijoitukset

Kyllä:

Ei

Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

1 Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät 
ilmastonmuutoksen rajoittamista (”ilmastonmuutoksen hillintä”) eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luottoluokitusjärjes-
telmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossii-
liseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa 
(EU) 2022/1214.

EU:n luokitusjärjestel-
män noudattamiseksi 
fossiilista kaasua 
koskeviin kriteereihin 
sisältyy päästörajoi-
tuksia ja siirtyminen 
täysin uusiutuvaan 
energiaan tai 
vähähiilisiin polttoai-
neisiin vuoden 2035 
loppuun mennessä. 
Ydinenergian osalta 
kriteereihin sisältyy 
kattavat turvallisuut-
ta ja ydinjätehuoltoa 
koskevat säännöt.

Luokitusjärjestelmän 
mukaiset toiminnat 
ilmaistaan osuutena 
seuraavista: 
-liikevaihto, joka
kuvastaa sijoitus-
kohteina olevien
yritysten ”vihreyttä”
-pääomamenot
(CapEx), jotka osoit-
tavat sijoituskohteina
olevien yritysten
tekemät vihreät
sijoitukset, jotka
ovat merkityksellisiä
vihreään talouteen
siirtymisen kannalta.
-toimintamenot
(OpEx) heijastavat 
sijoituskohteina 
olevien yritysten 
vihreitä operatiivisia 
toimintoja.

Mahdollistavat toi-
minnot mahdollista-
vat suoraan sen, että 
muilla toiminnoilla 
edistetään merkittä-
västi ympäristötavoi-
tetta.

Siirtymätoiminnot 
ovat toimintoja, joille 
ei ole vielä saatavilla 
vähähiilisiä vaihtoeh-
toja, ja muun muassa 
niiden kasvihuone-
kaasu-päästötasot 
vastaavat parasta 
suorituskykyä.
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Mikä on sellaisten kestävien sijoitusten vähimmäisosuus, joilla on ympäristötavoite ja 
jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia? 

Siltä osin kuin ympäristön kannalta kestävät sijoitukset eivät ole taksonomian mukaisia ympäristön kan-
nalta kestäviä, ne ovat muita ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia. Taksonomian mukaisuudesta ei ole 
vielä saatavilla yhtiöiden raportoimia tietoja eikä luokitusjärjestelmän mukaisten toimialojen ja rapor-
toitujen tietojen kattavuus tue sitoutumista suurempaan vähimmäisosuuteen taksonomian mukaisissa 
sijoituksissa. Ei ole poissuljettua, että luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten osuus rahastossa on to-
teutuessaan suurempi kuin sitouduttu osuus.  Taksonomian mukaisuudesta raportointi tulee kehittymään, 
kun yritykset alkavat raportoida tarvittavia tietoja ja kun sääntely kehittyy.

Mitkä sijoitukset sisältyvät kohtaan ”#2 Ei kestävä”, mikä on niiden tarkoitus ja 
sovelletaanko ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Rahasto voi joko ajoittain, säännöllisesti, laajamittaisesti tai ei ollenkaan käyttää johdannaisia tai muita 
strategioita (esim. likviditeetin tai suojauksen takia), jotka eivät täytä kestävän sijoituksen kriteerejä. Täl-
laiset sijoitukset täyttävät vähimmäistason suojatoimet.

Mistä voi saada tarkempia tuotekohtaisia tietoja verkossa?

Tarkempia tuotekohtaisia tietoja on saatavilla osoitteessa: www.evli.com/tuotteet-ja-palvelut/rahastot

         ovat ympäristön     
         kannalta kestä-
viä sijoituksia, joissa 
ei oteta huomioon 
EU:n luokitusjär-
jestelmän mukaisia 
ympäristön kannalta 
kestäviä taloudellisia 
toimintoja koskevia 
kriteerejä.




