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KESTÄVYYSRISKIEN JA HAITALLISTEN KESTÄVYYSVAIKUTUSTEN HUOMIOINTIA KOSKEVAT PERIAATTEET 
EAB-KONSERNISSA 
 
 
1. Tausta 

 
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, 
kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (”SFDR”) mukaisesti EAB Group 
Oyj (EAB Group Oyj ja sen tytäryhtiöt jäljempänä ”EAB Group”) ottaa huomioon pääasialliset haitalliset 
kestävyysvaikutukset niiden varojen osalta, joista EAB Group tekee sijoituspäätöksen ja joiden kohden-
tamisesta se päättää osana varojen hoitoa. 
 

 
2. Kuvaus haitallisista kestävyysvaikutuksista 

 
Haitallisella kestävyysvaikutuksella tarkoitetaan haitallista vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan tai 
työntekijöihin liittyviin asioihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen taikka korruption ja lahjonnan torju-
miseen. Sijoitustoiminnalla voi olla merkittävä positiivinen tai negatiivinen vaikutus kestävyystekijöihin, 
sillä sijoituksen kohteena olevat yritykset voivat toiminnallaan aiheuttaa haitallisia kestävyysvaikutuk-
sia. 
 
EAB Group tiedostaa vastuunsa ja mahdollisuutensa saada aikaan positiivisia kestävyysvaikutuksia mil-
jardiluokan sijoittajana. Kestävä sijoitustoiminta ei näkemyksemme mukaan tarkoita tuotosta tinkimistä 
eikä eettisten valintojen tekemistä asiakkaan puolesta. Pikemminkin se tarkoittaa sitä, että sijoittajana 
edellytämme sijoituskohteidemme noudattavan yhteiskunnan pelisääntöjä ja hyviä käytäntöjä. Konk-
reettisesti vastuullisuus tulee esille siinä, että huomioimme EAB Varainhoidossa OECD:n toimintaohjeet 
monikansallisille yrityksille, ILO:n työelämän perusperiaatteet sekä YK:n Global Compact -periaatteet. 

 
3. Toimintaperiaatteet haitallisten kestävyysvaikutusten tunnistamiseen 

 
EAB Groupin toimintaperiaatteet kestävyysriskien huomioimiseksi sijoituksia koskevassa päätöksente-
koprosessissa sekä EAB Groupin kiinteistövarainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet kuvaavat 
yksityiskohtaisesti ne menetelmät, joita hyödynnetään sekä kestävyysriskien tunnistamiseksi, että hai-
tallisten kestävyysvaikutusten huomioimiseksi. Edellä mainitut periaatteet ovat saatavilla Internet-si-
vuilla osoitteessa: 
 
Kestävyysriskien huomioonottamisen toimintaperiaatteet sijoituksia koskevassa päätöksentekoproses-
sissa 
 
EAB Group Oyj:n kiinteistövarainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
 
Seulomme suorat osake- ja korkosijoitukset käyttämällä BNPP:n ja Norjan keskuspankin (Norges Bank 
Investment Management) sulkulistoja, joiden kriteereinä on sekä toimialarajoitteita että yrityskohtaisia 
normirikkomuksia. Sulkulistoilla on yhteensä satoja yhtiöitä, joiden poissulkukriteereitä ovat muun mu-
assa korruptio, ihmisoikeusrikkomukset, vakavat ympäristövahingot, hiilivoimaan keskittyminen, kiis-
tanalaiset aseet, avolouhinta ja ydinaseiden valmistus. Kriteereitä ovat myös ydinvoima sellaisissa 

https://assets.ctfassets.net/m7g7zm9i0ru1/2pqx4V4QKj0pYXUCKewtGT/b7f7ce0f3e2c6b977890a91205f2faf6/Kest__vyysriskien_huomioonottamisen_toimintaperiaatteet_sijoituksia_koskevassa_p____t__ksentekoprosessis.pdf
https://assets.ctfassets.net/m7g7zm9i0ru1/2pqx4V4QKj0pYXUCKewtGT/b7f7ce0f3e2c6b977890a91205f2faf6/Kest__vyysriskien_huomioonottamisen_toimintaperiaatteet_sijoituksia_koskevassa_p____t__ksentekoprosessis.pdf
https://assets.ctfassets.net/m7g7zm9i0ru1/4UHLIAUli6mRNGxLfZ62SZ/3ed004bf072bf73daf27c3127e9e1ed7/kiinteistovarainhoito_vastuullisen_sijoittamisen_periatteet__2_.pdf
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maissa, jotka eivät noudata kansainvälisiä standardeja turvallisuuskysymyksissä, sekä ei-vastuullinen 
palmuöljyn tuotanto ja tupakkatuotteiden valmistus. Näiden kriteerien lisäksi EAB Group ei sijoita ai-
kuisviihdesektoriin. 
 
Välillisessä sijoittamisessa edellytämme PRI:n noudattamista valikoimaamme hyväksymiltämme rahas-
toilta. Lisäksi hyödynnämme kohderahastojen valinnassa ESG-luokittelua. 
 
Kiinteistösijoittamisessa vastuullisuus käsittää hankittavien kiinteistöjen ESG-arvioinnin esimerkiksi 
energiankulutuksen, sijainnin, maaperän ja rakennusmateriaalien osalta. Rakennus- tai saneerausvai-
heessa on tärkeää varmistaa asianmukaiset työolot, harmaan talouden torjunta ja ympäristönäkökoh-
dat sekä löytää kiinteistöjen elinkaaren kannalta järkeviä ratkaisuja. Kiinteistöjen käyttövaiheessa py-
rimme vuokranantajana edistämään ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita, terveellisiä ja turvallisia 
ratkaisuja. 

 
4. Omistajaohjauksen periaatteet 

 
EAB Varainhoito Oy:llä ja EAB Rahastoyhtiö Oy:llä on omat omistajaohjauspolitiikkansa, joita 
noudatamme osana sijoitustoimintaa, ja tarvittaessa pyrimme aktiivisena omistajana 
myötävaikuttamaan salkkuyhtiöidemme vastuullisuuden toteutumiseen. 
https://www.eabgroup.fi/sopimusehdot-ja-tarkeaa-tietoa 
 
Omistajaohjauksen periaatteissa on kuvattu ne toimet, millä sijoituskohteiden kestävyystekijöihin ja 
hyvän hallintotavan noudattamiseen vaikutetaan. 

 
5. Kansainväliset standardit 
 

EAB Group noudattaa toiminnassaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä markkinakäytäntöä. Tämän lisäksi 
EAB Groupin sijoitustoiminta soveltaa seuraavia kansainvälisiä standardeja, periaatteita ja 
toimintaohjeita käsitellessään sijoituksiensa pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia: 

 
• YK:n Global Compact periaatteet (UNGC) 
• YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) 
• YK;n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet (UNGPs) 
• OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille 
• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset 
• Carbon Disclosure Project  
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