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Sifter Capital Oy – Vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet 1/2022
Tässä asiakirjassa kuvataan Sifter Capital Oy:n (jäljempänä ”Sifter”) vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet. 

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä 
hyvän hallintotavan eli ns. ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) 
huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten. Vastuullisessa sijoittamisessa on 
kyse siitä, että sijoitusprosessissa arvioidaan muiden seikkojen ja rahoitusriskien 
ohella ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä 
riskejä ja mahdollisuuksia. 

Ympäristön osalta kyse on muun muassa kestävän kehityksen, luonnon monimuo-
toisuuden ja energiakysymysten huomioimisesta. 

Yhteiskunnallisen eli sosiaalisen vastuun osalta tarkastelussa ovat muun muassa 
työolosuhteet, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvo, lähiyhteisön huomioi-
minen sekä vastuu tuotteista tai palveluista. 

Hyvän hallintotavan tarkasteluun sisältyvät esimerkiksi hallituksen riippumatto-
muus ja palkitseminen, veronmaksu sekä korruptio- ja lahjontavastainen toiminta. 

Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liit-
tyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan voi olla kielteinen aineellinen 
vaikutus sijoituksen arvoon. 

ESG-tekijöiden huomioon ottaminen 
Sifterin sijoitustoiminnassa 
Kestävää rahoitusta koskevaa tiedonantovelvoiteasetusta (SFDR, EU2019/2088) 
sovelletaan Sifterin toiminnassa sen tarjotessa Sifter Global Fund -rahastolle (”Ra-
hasto”) sijoitusneuvontaa ja salkunhoitopalvelua. 

Rahaston salkunhoidossa ESG-tekijöiden huomioon ottaminen ja kulloinkin Rahas-
ton voimassa olevien vastuullista sijoittamista koskevien periaatteiden soveltami-
nen on kiinteä osa sijoitusprosessia ja sijoitustoiminnan riskienhallintaa. Kestävyys-
riskit ovat osa Rahaston sijoitustoiminnassa huomioonotettavia rahoitusriskejä. 

Rahaston salkunhoidossa ESG-tekijöiden huomioiminen ja arviointi tapahtuvat osa-
na kutakin sijoituspäätöstä. Rahaston salkunhoitaja huolehtii hoitamansa rahaston 
sijoitustoiminnan tuotoista, riskeistä sekä myös vastuullisen sijoittamisen sovelta-
misesta käytännön sijoitustoiminnassa. Rahaston voimassa olevat ESG-periaatteet 
on julkaistu osoitteessa: https://sifterfund.com/vastuullinen-sijoittaminen/
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Omistajaohjaus 
Rahaston sijoitetun pääoman koosta ja rahaston sijoituskohteiden hajautuksesta 
johtuen yksittäisen osakesijoituksen tuottama omistus ja ääniosuus kohdeyhtiös-
sä jää omistajaohjauksen kannalta merkityksettömän pieneksi. Näin ollen Sifter ei 
toistaiseksi pyri Rahaston salkunhoidossa aktiivisesti käyttämään Rahaston sijoi-
tuskohteisiin lukeutuvien osakkeiden omistajaoikeuksia kohdeyhtiön päätöksen-
tekoon osallistumalla. 

Kestävyysriskien huomioiminen Sifterin 
palkitsemisessa 
Kestävyysriskit huomioidaan Sifterin sijoitustoiminnassa tässä asiakirjassa kuva-
tussa laajuudessa. Vastaavasti Sifterin relevanttien työntekijöiden eli niiden, joi-
den osalta kestävyysriskien huomiointi on olennainen osa työtehtäviä (erityisesti 
Rahaston  salkunhoitajat), suorituksen laadullisen arvioinnin osana huomioidaan 
kestävyysriskit siten, että vastuullista sijoittamista ja kestävyysriskien huomioon 
ottamista Rahaston sijoitustoiminnassa sääntelelevien koskevien ohjeiden ja toi-
mintaperi- aatteiden toteuttamisen laiminlyönti huomioidaan mahdollista muut-
tuvaa palkkiota vähentävänä tekijänä. 


