
 

 

 
 
VASTUULLISUUSPOLITIIKKA –  
SIJOITUSRAHASTOT SEB 30, SEB 50 ja SEB 80  
 
 
 
Sijoitusrahastoja SEB 30, SEB 50 ja SEB 80 (Rahastot) hallinnoiva SEB Investment Management 
AB (Rahastoyhtiö) on julkaissut vastuullisuuspolitiikan (SEB Investment Management AB – 
Sustainability Policy, February 2021) (Vastuullisuuspolitiikka), jota päivitetään ajoittain. 
Vastuullisuuspolitiikan täysimääräinen englanninkielinen versio on saatavilla verkko-osoitteesta 
seb.fi/yksityisasiakkaat/rahastosijoittaminen/avaintietoesitteet-ja-saannot.  
 
Vastuullisuuspolitiikkaa sovelletaan Rahastoyhtiön hallinnoimiin eri maihin rekisteröityihin 
rahastoihin. Vastuullisuuspolitiikka kattaa rahastojen osake- ja korkosijoitukset, ja sitä sovelletaan 
johdannaisiin sekä strukturoituihin tuotteisiin niin pitkälti kuin mahdollista.  
 
Varainhoitajan ominaisuudessa SEB on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen 
sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment). Lisäksi Rahastoyhtiö soveltaa 
eräitä muita toimialakohtaisia toimintaperiaatteita.  
 
Rahastoyhtiö edistää Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita (17 Global 
Sustainable Development Goals (SDG)), joilla pyritään löytämään ratkaisuja merkittävimpiin 
ajankohtaisiin haasteisiin kestävään talouskasvuun, sosiaaliseen integraation ja 
ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Näitä tavoitteita edistetään hyödyntämällä kestävää 
kehitystä koskevaa analyysiä ja sijoittamalla yhtiöihin (ja/tai rahastoihin), joiden 
liiketoimintamallit ja -periaatteet tukevat näiden tavoitteiden toteuttamista. Ympäristön, ilmaston, 
työlainsäädännön, ihmisoikeuksien ja liiketoimintaetiikan kannalta kielteisiä vaikutuksia 
minimoidaan sulkemalla pois yrityksiä, joiden liiketoimintamallit eivät ole kestävän kehityksen 
näkökulmasta suotuisia. Lisäksi näitä tavoitteita edistetään aktiivisen omistajapolitiikan kautta.  
 
Merkittävä osa Rahastoyhtiön vastuullisuutta koskevasta työstä liittyy ympäristöön ja ilmastoon. 
Rahastoyhtiö pyrkii lisäämään sijoituksia yhtiöihin (ja/tai rahastoihin), jotka tarjoavat ratkaisuja 
globaaleihin kestävyyshaasteisiin. Lisäksi Rahastoyhtiö pyrkii vähentämään rahastojen kielteisiä 
ympäristö- ja ilmastovaikutuksia esimerkiksi vähentämällä sijoituksia yhtiöihin (ja/tai rahastoihin), 
joiden toiminta liittyy fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen.  
 
Rahastoyhtiö noudattaa seuraavia vastuullisuuteen liittyviä toimintamalleja: (i) sisällyttää 
(include), (ii) sulkea pois (exclude) ja (iii) aktiivinen omistajapolitiikka (active ownership). 
 
Sisällyttäminen:  
 
Rahastoyhtiö sisällyttää kestävyysnäkökulmat kaikkiin sijoituspäätöksiinsä ja 
salkkurakenteeseensa. Sisällyttämällä ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa 
koskevat riski- ja mahdollisuusnäkökulmat kaikkiin sijoituspäätöksiinsä ja olemalla 
vuorovaikutuksessa sijoituskohteina olevien yhtiöiden (ja/tai rahastojen) kanssa Rahastoyhtiö 
pyrkii edistämään näiden tavoitteiden toteutumista sijoituskohteina olevien rahastojen valinnassa.  
 
 



 

 

Poissulkeminen:  
 
Rahastoyhtiö poissulkee itse hallinnoimistaan rahastoista sijoituskohteet, jotka toimivat 
merkittäviä kestävään kehitykseen liittyviä haasteita aiheuttavilla liiketoiminta-alueilla (mm. 
ydinaseet, fossiiliset polttoaineet, uhkapelit, aikuisviihde, huumeet muussa kuin 
lääketieteellisessä tarkoituksessa), ja pyrkii edistämään näiden tavoitteiden toteutumista muissa 
kuin itse hallinnoimissaan rahastoissa.  
 
Aktiivinen omistajapolitiikka: 
 
Rahastoyhtiön näkemyksen mukaan sijoituskohteina olevien yhtiöiden (ja/tai rahastojen) tulisi 
sisällyttää kestävän kehityksen kriteerit osaksi yhtiön (ja/tai rahaston) strategiaa ja 
säännönmukaista raportointia. Rahastoyhtiön sijoituskohteille asettama perustavaa laatua oleva 
vaatimus on, että ne raportoivat avoimesti Rahastoyhtiön määrittelemistä kestävän kehityksen 
kriteereistä.  
 
Rahastoyhtiö voi käydä sijoituskohteina olevien yhtiöiden (ja/tai rahastojen) kanssa proaktiivista 
tai reaktiivista keskustelua kestävän kehityksen kriteereistä. Rahastoyhtiö voi vaikuttaa näiden 
yhtiöiden (ja/tai rahastojen) kestävän kehityksen kriteereiden toteutumiseen esimerkiksi 
yhtiökokousäänestysten tai osakkeenomistajien nimitysvaliokuntatyöskentelyn kautta.  
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