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Lausunto annettu

Määritelmät:
“Finanssimarkkinatoimijalla” tarkoitetaan Taalerin osakeyhtiöitä, vaihtoehtorahastojen hoitajia Taaleri
Energia Funds Management Oy:tä (Y-tunnus 2833245-3, LEI-tunnus: 743700EV5EP0HQDUSX60) ja Taaleri
Pääomarahastot Oy:tä (Y-tunnus 2264327-7). Yhtiöt hoitavat pääomarahastoja, jotka sijoittavat uusiutuvaan
energiaan ja positiivista vaikutusta ja vahvaa tuottoa tuottaviin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.
“Rahastonhoitaja” viittaa asianomaisen tahon henkilöihin, joille kuuluvat rahastotuotteen päivittäiseen
hoitamiseen liittyvät tehtävät ja vastuut.
“Rahoitustuote” ja “Tuote” viittaa rahastoihin ja rahastoportfolioihin.
“Kumppani” viittaa Taalerin sijoitusten kohdeyhtiöihin ja keskeisiin palveluntarjoajiin.
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Tiivistelmä
Tämä lausunto koskee Taalerin osakeyhtiöitä, vaihtoehtorahaston hoitajia Taaleri Energia Funds
Management Oy:tä (Y-tunnus 2833245-3, LEI-tunnus: 743700EV5EP0HQDUSX60) ja Taaleri
Pääomarahastot Oy:tä (Y-tunnus 2264327-7). Yhtiöt hoitavat pääomarahastoja, jotka sijoittavat
uusiutuvaan energiaan sekä positiivista vaikutusta ja vahvaa tuottoa tuottaviin vaihtoehtoisiin
sijoituskohteisiin.
Tämä lausunto vastaa Euroopan Unionin tiedonantoasetuksen (SFDR) 2019/2088 vaatimuksiin
finanssialan kestävyystietojen raportoimisesta, eritoten pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten
(PASI) huomioinnista osana investointipäätösten kestävyystekijöitä. Lausunto kuvaa, kuinka alla mainitut
Finanssimarkkinatoimijat
ja
Rahastonhoitajat
huomioivat
kestävyysvaikutukset
osana
investointiprosessia ja portfolion hallintaa. Tämä lausunto päivitetään vuosittain ja se kattaa
raportointikauden alkaen maaliskuusta 2022 kunnes päivitetty versio on julkaistu viimeistään
kesäkuussa 2023.
Taalerin vaihtoehtorahastonhoitajat investoivat Rahoitustuotteisiin asiakkaidensa puolesta, Tuotteita
hallinnoidaan investointitavoitteiden ja sovittujen rajausten mukaisesti. Vaikka Taalerin tavoitteena on
tehdä investointeja, joilla on positiivinen vaikutus sidosryhmiimme, yhteiskuntaan ja ympäristöön,
tunnistamme,
että
toiminnallamme
voi
myös
olla
haitallisia
kestävyysvaikutuksia
toimintaympäristöömme. Taaleri tunnistaa rahoitusmarkkinoiden ja varainhoidon vastuun
ilmastoriskeihin ja muihin pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin nähden sekä
sijoituspäätöstemme vaikutukset kohdeyhtiöidemme kestävyystekijöihin.
Taaleri soveltaa ESMA:n määritelmää pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista (PASI):
”Negatiiviset, olennaiset tai todennäköiset vaikutukset kestävyystekijöihin, jotka aiheutuvat, voimistuvat, tai
liittyvät oikeushenkilön tekemiin sijoituspäätöksiin ja antamiin neuvoihin.”
SFDR-sääntelyn (2019/2088) soveltamiseksi Taaleri ottaa pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset
huomioon rahastotuotteissaan seuraavalla tavalla:
Artikla 6 rahastot: Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön
kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei
oteta huomioon, sillä rahastot ovat suljettuja eivätkä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä
niiden sijoitusstrategian muuttaminen ole enää mahdollista.
Artikla 8 tahastot: ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen
sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja
koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta
huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.
Artikla 9 tahastot: ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin
sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat
EU:n kriteerit.
Taaleri käyttää resursseja tai aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pääosin kategorioissa ”niukka inhimillinen
pääoma”, ”kasvihuonekaasupäästöt” ja ”jätteet”. Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuskategorian
negatiivinen vaikutus vaikuttaa johtuvan pääosin ei-strategisista investoinneistamme, joihin ei kuulu
sijoituksia uusiutuvaan energiaan. Taalerin pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävään kehitykseen
liittyvät suoriin ja epäsuoriin hiilidioksidipäästöihimme, joiden vähentämistä jatkamme NZAM-
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sitoumuksemme mukaisesti. Pyrimme lisäksi vähentämään ympäristövaikutuksiamme keskittämällä
sijoitustoimintaamme uusiutuvan energian sekä kierto- ja biotalouden hankkeisiin, jotka korvaavat
perinteistä teollista valmistusta. Taaleri jatkaa nettovaikutustensa mallintamisen kehittämistä ja
mittaamista lisätäksemme ymmärrystämme rahoitetuista päästöistä ja toimiaksemme vaikutustemme
vähentämiseksi.
Olemme sitoutuneet paitsi vähentämään kielteisiä vaikutuksiamme, myös luomaan myönteisiä
vaikutuksia ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Otamme kestävän kehityksen huomioon läpi
sijoitustemme arvoketjun. Haluamme luoda mielekkään ja kannustavan työympäristön, joka
houkuttelee parhaita osaajia, jotta voimme suoriutua työstämme mahdollisimman laadukkaasti.
Sitoutamme yhteistyökumppanimme arvoihimme ja hyviin toimintatapoihin.
Taaleri vaikuttaa myönteisimmin seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: "7 Edullista ja
puhdasta energiaa", "9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja", "11 Kestävät kaupungit ja
yhteisöt", "8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" ja "13 Ilmastotekoja". Nettovaikutustemme ja
pääasiallisten haitallisten vaikutustemme arvioimiseksi olemme käyttäneet kolmannen osapuolen
mallinnuksia (Upright platform). Vuoden 2021 osalta uusiutuvan energian portfoliomme
nettovaikutukset arvioitiin erittäin myönteisiksi (54 %) ja ne olivat linjassa edellä mainittujen kestävän
kehityksen tavoitteiden kanssa. Kyseisen salkun yhteenlasketut vältetyt hiilidioksidipäästöt vuonna 2021
olivat 375 800 tCO2e. Päästövähennys on laskettu EIP:n menetelmien mukaisesti. Taaleri jatkaa
tarkempaa nettovaikutustensa mallintamista myös muiden portfolioidensa osalta.
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1. Lausunto keskeisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta
Lausunnossa käsitellään vaatimuksia, jotka on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvistä tiedoista rahoituspalvelualalla (SFDR) ja jotka liittyvät erityisesti
sijoituspäätösten pääasiallisen haitallisen vaikutuksen huomioon ottamiseen kestävyystekijöiden osalta.
Tässä lausunnossa kuvataan ja täsmennetään, miten alla luetellut rahoitusmarkkinoiden toimijat ja
rahastonhoitajat arvioivat kestävyystekijöiden haitallisia vaikutuksia osana sijoitusprosessejaan ja
salkunhoitoaan. Tämä lausunto päivitetään vuosittain ja se kattaa ajanjakson maaliskuusta 2022 siihen asti,
kunnes päivitetty versio toimitetaan viimeistään kesäkuussa 2023.

2. Keskeisten haitallisten kestävyysvaikutusten kuvaus
Taalerin vaihtoehtorahastojen hoitajat investoivat Rahoitustuotteisiin asiakkaidensa puolesta, Tuotteita
hallinnoidaan investointitavoitteiden ja sovittujen rajausten mukaisesti. Vaikka Taalerin tavoitteena on tehdä
investointeja, joilla on positiivinen vaikutus sidosryhmiimme, yhteiskuntaan ja ympäristöön, tunnistamme,
että toiminnallamme voi myös olla haitallisia kestävyysvaikutuksia toimintaympäristöömme. Taaleri
tunnistaa rahoitusmarkkinoiden ja varainhoidon vastuun ilmastoriskeihin ja muihin pääasiallisiin haitallisiin
kestävyysvaikutuksiin
nähden
sekä
sijoituspäätöstemme
vaikutukset
kohdeyhtiöidemme
kestävyystekijöihin.
Taaleri soveltaa ESMA:n määritelmää pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista (PASI): ”Negatiiviset,
olennaiset tai todennäköiset vaikutukset kestävyystekijöihin, jotka aiheutuvat, voimistuvat, tai liittyvät
oikeushenkilön tekemiin sijoituspäätöksiin ja antamiin neuvoihin.”
Tämä pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia koskeva lausunto koskee seuraavia Taalerin
osakeyhtiöitä ja vaihtoehtorahaston hoitajia:
Taaleri Energia Funds Management Oy:tä (Y-tunnus 2833245-3, LEI-tunnus: 743700EV5EP0HQDUSX60)
Taaleri Pääomarahastot Oy:tä (Y-tunnus 2264327-7).
SFDR-sääntelyn (2019/2088) soveltamiseksi Taaleri ottaa pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset
huomioon rahastotuotteissaan seuraavalla tavalla:
Artikla 6 rahastot: Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön
kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta
huomioon, sillä rahastot ovat suljettuja eivätkä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä niiden
sijoitusstrategian muuttaminen ole enää mahdollista.
Artikla 8 rahastot: ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin
sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n
kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon
ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.
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Artikla 9 rahastot: ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin
sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n
kriteerit.
Näitä lausuntoja täydentää alla esitetty taulukko (Taulukko 1), joka esittää SFDR:n mukaisen Taalerin
vaihtoehtorahastojen hoitajien rahastotuotteiden luokittelun.
Taulukko 1. Rahoitustuotteiden luokittelu
Taaleri Energia Funds Management Oy
Art.

Rahasto:

Taksonomia
tavoite:

Kelpoisuus
(%)

9

Aurinkotuuli
/SolarWind

1

9

Aurinkotuuli II

9

9

Art:

Rahasto:

Taksonomia
tavoite:

Kelpoisuus
(%)

100%

9

Tuulirahasto
IV / Wind
Fund IV

1

100%

1

100%

9

SolarWind II

1

100%

Tuulitehdas II
/ Wind Fund
II

1

100%

9

Bioindustry
Fund I

Tuulitehdas III
/ Wind Fund
III

1

100%

8

Vuokrakoti /
Taaleri Rental
Home

8

Asuntorahasto
VIII / Taaleri
Housing Fund
VII

6

Infra I /

N/A

N/A

N/A

6

Tallikiinteistöt
/ Taaleri
Multifunctiona
l Properties

N/A

N/A

N/A

6

Tonttirahasto I
/ Taaleri
Property Fund
I

N/A

N/A

N/A

6

Tonttirahasto
II / Taaleri
Property Fund
II

N/A

N/A

N/A

6

Metsärahasto
III / Taaleri
Forest Fund III

N/A

N/A

N/A

6

Kiinteistökehit
ysrahasto /
Taaleri Real
Estate

N/A

N/A

N/A
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Development
Fund
6

Asuntorahasto
IV / Taaleri
Housing Fund
IV

N/A

N/A

N/A

6

Kiertotalous /
Circular
Economy

N/A

N/A

N/A

6

Afrikka
rahasto I /
Africa I Fund

N/A

N/A

N/A

6

Afrikka
rahasto II /
Africa II Fund

N/A

N/A

N/A

6

Kasvurahastot
I

N/A

N/A

N/A

6

Velkarahastot
I

N/A

N/A

N/A

SFDR:n mukaisesti Taaleri Energia Funds Management Oy ja Taaleri Pääomarahastot Oy ottavat huomioon
kasvihuonekaasupäästöjä, biologista monimuotoisuutta, vettä, jätteitä ja sosiaalisia indikaattoreita koskevat
pakolliset indikaattorit, joita sovelletaan yrityksiin, valtioihin ja ylikansallisiin toimijoihin sekä
kiinteistöomaisuuteen, ja jotka on lueteltu SFDR:ää täydentävien EU:n teknisten sääntelystandardien (RTS)
liitteen I taulukossa I (EU 2019/2088). Lisäksi Finanssimarkkinatoimijat seuraavat ja raportoivat kaksi
lisäindikaattoria. jotka on lueteltu SFDR:ää täydentävien EU:n teknisten sääntelystandardien (RTS)
taulukoissa 2 ja 3 (EU 2019/2088). Nämä indikaattorit määritetään vuoden 2022 aikana ja päivitetään
taulukkoon 3. Lisäksi Taaleri kannustaa vapaaehtoisten lisäindikaattoreiden raportointiin ja integrointiin.
Taulukko 2. Pakolliset PAI-indikaattorit (RTS Taulukko 1, Liite 1)T
PAI-indikaattori

Mittari
Scope 1 -päästöt
Scope 2 -päästöt
Scope 3 -päästöt
Yhteenlasketut GHG-päästöt

GHG-päästöt

Ilmastoon- ja
ympäristöön liittyvät
indikaattorit

GHG-päästöt

Hiilijalanjälki

GHG-intensiteetti

Kohdeyhtiöiden
kasvihuonekaasuintensiteetti

Investoinnit fossiilisten
polttoaineiden parissa toimiviin
yrityksiin
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Osuus tuotannossa käytetystä ja
tuotetusta uusiutumattomasta
energiasta

Osuus kohdeyhtiöiden tuotannossa
käytetystä ja tuotetusta
uusiutumattomasta energiasta verrattuna
uusiutuvan energian lähteisiin, ilmoitettuna
prosenttiosuutena käytetystä
kokonaisenergiasta

Ilmastoon- ja
ympäristöön liittyvät
indikaattorit

Energian käytön intensiteetti per
ilmastovaikutuksiltaan merkittävä
sektori

Energian kulutus GWh:na per miljoona
euroa liikevaihtoa per
ilmastovaikutuksiltaan merkittävällä
sektorilla
Sijoitusten osuus sijoituskohteena oleviin
yrityksiin, joiden toimipaikat/toiminnot
sijaitsevat luonnon monimuotoisuuden
kannalta herkillä alueilla tai niiden
läheisyydessä ja joiden toiminta vaikuttaa
kielteisesti kyseisiin alueisiin
Sijoituskohteiden päästöt vesistöihin
tonneina per miljoona euroa sijoitettua
pääomaa, painotettuna keskiarvona
ilmaistuna

Ilmastoon- ja
ympäristöön liittyvät
indikaattorit

Sijoituskohteena olevien yritysten
tuottama vaarallisen jätteen ja
radioaktiivisen jätteen määrä tonneittain
sijoitettua miljoonaa euroa kohden,
painotettuna keskiarvona ilmaistuna
Sijoitusten osuus sijoituskohteena oleviin
yrityksiin, jotka ovat syyllistyneet YK:n
Global Compactin periaatteiden tai
OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien
suuntaviivojen rikkomiseen

Ilmastoon- ja
ympäristöön liittyvät
indikaattorit

Luonnon monimuotoisuuden
kannalta herkkiin alueisiin
kielteisesti vaikuttavat toimet

Päästöt vesistöihin

Vaarallisen- ja radioaktiivisen
jätteen suhdeluku

YK:n Global Compactin
periaatteiden sekä OECD:n
monikansallisia yhtiöitä
koskevien ohjeiden
noudattamatta jättäminen ja
rikkominen
YK:n Global Compact periaatteiden ja OECD:n
monikansallisille yrityksille
antamien suuntaviivojen
noudattamista valvovien
prosessien ja
vaatimustenmukaisuusmekanismien puute

Sijoitusten osuus sijoituskohteena oleviin
yrityksiin, joilla ei ole YK:n Global Compact
-periaatteiden tai monikansallisia yrityksiä
koskevien OECD:n suuntaviivojen
noudattamisen valvontaa tai valitusten
käsittelyä koskevia toimintatapoja tai
mekanismeja, joilla puututaan kyseisten
sitoumusten rikkomuksiin

Korjaamaton sukupuolten
välinen palkkaero

Sijoituskohteena olevien yritysten
korjaamaton sukupuolten välinen
palkkaero
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Ilmastoon- ja
ympäristöön liittyvät
indikaattorit

Sosiaali- ja
työntekijäasioita,
ihmisoikeuksien
kunnioittamista sekä
korruption ja
lahjonnan torjuntaa
koskevat indikaattorit
Sosiaali- ja
työntekijäasioita,
ihmisoikeuksien
kunnioittamista sekä
korruption ja
lahjonnan torjuntaa
koskevat indikaattorit

Sosiaali- ja
työntekijäasioita,
ihmisoikeuksien
kunnioittamista sekä
korruption ja
lahjonnan torjuntaa
koskevat indikaattorit
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Hallituksen monimuotoisuus

Sijoituskohteena olevien yhtiöiden
hallitusten jäsenten sukupuolten
keskimääräinen suhde ilmaistuna
prosenttina kaikista hallituksen jäsenistä

Altistuminen kiistanalaisille
aseille (henkilömiinat,
rypäleammukset, kemialliset
aseet ja biologiset aseet)

Osuus sijoituskohteisiin tehdyistä
sijoituksista, jotka liittyvät
kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai
myyntiin

PAI-indikaattori (ylikansalliset
joukkovelkakirjat)

Mittari

GHG-intensiteetti

Kohdemaiden
kasvihuonekaasuintensiteetti

Sijoituskohteena olevat maat,
joihin liittyy ihmisoikeusrikkomuksia

Niiden sijoituskohteena olevien maiden
lukumäärä, joihin liittyy kansainvälisissä
sopimuksissa ja laeissa, YK:n periaatteissa
ja kansallisessa lainsäädännössä
määriteltyjä ihmisoikeusrikkomuksia
(absoluuttinen määrä ja suhteellinen
määrä jaettuna kaikilla sijoituskohteena
olevilla mailla)
Mittari

PAI-indikaattori
Altistuminen fossiilisille
polttoaineille
kiinteistöomaisuuden kautta

Kiinteistöihin tehtyjen sijoitusten osuus,
jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden
louhintaan, varastointiin, kuljetukseen tai
valmistukseen
Energiatehottomiin kiinteistöihin tehtyjen
sijoitusten osuus kaikista
kiinteistösijoituksista

Altistuminen
energiatehottomalle
kiinteistöomaisuudelle

Sosiaali- ja
työntekijäasioita,
ihmisoikeuksien
kunnioittamista sekä
korruption ja
lahjonnan torjuntaa
koskevat indikaattorit
Sosiaali- ja
työntekijäasioita,
ihmisoikeuksien
kunnioittamista sekä
korruption ja
lahjonnan torjuntaa
koskevat indikaattorit

Ilmastoon- ja
ympäristöön liittyvät
indikaattorit
Sosiaali- ja
työntekijäasioita,
ihmisoikeuksien
kunnioittamista sekä
korruption ja
lahjonnan torjuntaa
koskevat indikaattorit

Ilmastoon- ja
ympäristöön liittyvät
indikaattorit
Ilmastoon- ja
ympäristöön liittyvät
indikaattorit

Taulukko 3. Muut seurattavat indikaattorit rahastoittain
Muut seurattavat indikaattorit:
Taaleri Energia Funds Management Oy
Aurinkotuuli /
SolarWind
Aurinkotuuli II
Tuulitehdas II /
Wind Fund II
Tuulitehdas III /
Wind Fund III
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Bioindustry Fund I

Indicators:
päätetään myöhemmin

Taaleri sisällyttää ESG-analyysin ja ESG-tietojen käytön sekä vastuullisuutta arvioivat due diligence käytännöt sijoitusprosesseihinsa. Näiden prosessien avulla tunnistetaan ja priorisoidaan kestävyystekijöihin
liittyvät olennaiset haitalliset vaikutukset ja indikaattorit. SFDR-sääntelyä täydentävien delegoitujen
asetusten teknisten kriteerien mukaiset vaatimukset ovat yksityiskohtaisia ja edellyttävät lisätietoa ja
läpinäkyvyyttä rahastojen kestävyysraportointiin. Kaikki sääntelyn edellyttämä tieto ei tällä hetkellä ole
täysin rahoitusmarkkinaosapuolten saatavilla. Taaleri on tehnyt alustavan data-analyysin ja hankkii
parhaillaan lisätietoja sijoituskohteilta sekä ulkopuolisilta tiedonantajilta täyttääkseen EU:n SFDR:n mukaiset
raportointivelvoitteet. Kun asianmukaiset tiedot ovat saatavilla, voi Taaleri viimeistellä menetelmät ja
prosessit, joilla pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia mitataan. Tämän jälkeen selvitys kyseisistä
prosesseista ja menetelmistä lisätään tähän lausuntoon. Kun kestävyystietojen saatavuus ja laatu
paranevat, seurantaan ja raportointiin voidaan lisätä kestävyysindikaattoreita.

Taaleri käsittelee kestävää sijoittamista koskevia menettelytapojaan Vastuullisuuspolitiikassaan ja
Kestävyysriskipolitiikassaan. Otamme ESG-näkökohdat huomioon läpi sijoituksen elinkaaren. Tunnistamme
kestävyysriskit ja reagoimme niihin tarvittaessa. Asiaankuuluvia työkaluja kestävyysriskien tunnistamiseen
erityisesti pääomasijoitustoiminnassamme ovat erilaiset sijoituspäätöksiä edeltävät analyysit, kyselyt ja
kartoitukset, tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä tarpeen mukaan toteutettavat korjaavat
toimenpiteet, raportointi sijoitusten aikana, sijoitus- tai projektiryhmän jäsenten ESG-koulutus,
toimintaperiaatteiden ja ohjeiden laatiminen sekä kehittäminen, ja keskustelut sijoituskohteidemme,
asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Keräämme ja
analysoimme
ESG-tietoja
osana
sijoitusprosessejamme
ja
riskienhallintaamme.
Erityisesti
pääomasijoitustoiminnassamme käytämme tarvittaessa ja harkintamme mukaan asiantuntijoita ja
kolmansia osapuolia sekä ulkoisia tietolähteitä esimerkiksi kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen analyysiin,
tutkimukseen sekä sijoitusten seurantaan ja mittaamiseen.
Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiimme kuuluu kestävyysvaikutusten analysointi, seuranta, vaikutusten
välttäminen ja lieventäminen, teemasijoittaminen, poissulkeminen ja suosiminen sekä vaikuttaminen
sijoituskohteisiin aktiivisen omistajuuden ja sitouttamisen keinoin. Lähestymistavan valinta riippuu
sijoitusinstrumentin ja -kohteen erityispiirteistä. Olemme sitoutuneet nostamaan kunnianhimoisten
tavoitteidemme tasoa uusien sijoitusten tarkemman valinnan, hallinnoinnin ja viestinnän avulla.
Lisäksi Taaleri kehittää parhaillaan kestävän kehityksen riskianalyysi- ja ESG due diligence -prosessejaan.
Tämän lausunnon voimassaoloaikana Taaleri julkaisee yksityiskohtaisen kuvauksen prosesseista, jotka
liittyvät tärkeimpien kielteisten kestävyysvaikutusten analysointiin, seurantaan, välttämiseen ja
lieventämiseen. Teemme myös yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa Taaleri Oyj:n ja sen
vaihtoehtorahastojen nettovaikutusten mallintamiseksi. Taaleri on myös liittynyt Net Zero Asset Managers
(NZAM)
-aloitteeseen,
jonka
myötä
lievennämme
merkittävästi
mahdollisia
haitallisia
kestävyysvaikutuksiamme.
Raportoimme vuosikertomuksessamme toimenpiteistä, joihin Taaleri on ryhtynyt välttääkseen ja
vähentääkseen haitallisia kestävyysvaikutuksiaan. Raportti löytyy verkkosivuiltamme. Tammikuusta 2023
alkaen raportointi esitetään SFDR:n raportointiin liittyvien indikaattorien (PAI) mukaisesti.
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2.1.

Taalerin pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Tässä osiossa kuvataan Taalerin pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset sekä suunnitellut
toimenpiteet ja tavoitteet, joilla haitallisia kestävyysvaikutuksia pyritään estämään ja lieventämään.
Strategiamme keskittyy kestävän kehityksen edistämiseen ja uusiutuvan energian tuotannon
kehittämiseen. Suunnittelemme Tuotteita, jotka ovat sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ekologisesti
kestäviä. Taalerin tavoitteena on tuottaa positiivista vaikutusta investoimalla fossiilisia polttoaineita sekä
neitseellisten raaka-aineiden käyttöä korvaaviin teknologioihin. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa
suunnitella ainoastaan SFDR-asetuksen artiklojen 8 ja 9 mukaisia, kestäviä sijoituksia sisältäviä
rahoitustuotteita.
Taaleri käyttää resursseja tai aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pääosin kategorioissa ”niukka inhimillinen
pääoma”, ”kasvihuonekaasupäästöt” ja ”jätteet”. Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuskategorian negatiivinen
vaikutus vaikuttaa johtuvan pääosin ei-strategisista investoinneistamme, joihin ei kuulu sijoituksia
uusiutuvaan energiaan. Taalerin pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävään kehitykseen liittyvät suoriin
ja epäsuoriin hiilidioksidipäästöihimme, joiden vähentämistä jatkamme NZAM-sitoumuksemme mukaisesti.
Pyrimme lisäksi vähentämään ympäristövaikutuksiamme keskittämällä sijoitustoimintaamme uusiutuvan
energian sekä kierto- ja biotalouden hankkeisiin, jotka korvaavat perinteistä teollista valmistusta. Taaleri
jatkaa nettovaikutustensa mallintamisen kehittämistä ja mittaamista lisätäksemme ymmärrystämme
rahoitetuista päästöistä ja toimiaksemme vaikutustemme vähentämiseksi.
Olemme sitoutuneet paitsi vähentämään kielteisiä vaikutuksiamme, myös luomaan myönteisiä vaikutuksia
ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Otamme kestävän kehityksen huomioon koko sijoitustemme
arvoketjussa. Haluamme luoda mielekkään ja kannustavan työympäristön, joka houkuttelee parhaita
osaajia,
jotta
voimme
suoriutua
työstämme
mahdollisimman
laadukkaasti.
Sitoutamme
yhteistyökumppaneitamme arvoihimme ja hyviin toimintatapoihin.
Taaleri vaikuttaa myönteisimmin seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: "7 Edullista ja puhdasta
energiaa", "9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja", "11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt", "8
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" ja "13 Ilmastotekoja". Nettovaikutustemme ja pääasiallisten haitallisten
vaikutustemme arvioimiseksi, olemme käyttäneet kolmannen osapuolen mallinnuksia (Upright platform).
Vuoden 2021 osalta, uusiutuvan energian portfoliomme nettovaikutukset arvioitiin erittäin myönteisiksi (54
%) ja ne olivat linjassa edellä mainittujen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Kyseisen salkun
yhteenlasketut vältetyt hiilidioksidipäästöt vuonna 2021 olivat 375 800 tCO2e. Päästövähennys on laskettu
EIP:n menetelmien mukaisesti. Taaleri jatkaa tarkempaa nettovaikutustensa mallintamista myös muiden
portfolioidensa osalta.

2.2.

Suunnitellut toimet pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten vähentämiseksi

Alla kuvaamme Taalerin suunnittelemat toimenpiteet pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten
huomioimiseksi ja ehkäisemiseksi sijoitustoiminnassamme.
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Net
Zero
Asset
Managers
-sitoumuksemme
mukaisesti
kehitämme
kunnianhimoista
päästövähennysstrategiaa, joka sisältää Taalerin tavoitteet, menetelmät ja
toimenpiteet
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kehitämme tiedonhallintaamme, jotta voimme seurata ja
vähentää ilmasto- sekä muita kestävyysvaikutuksiamme. Taaleri julkistaa välitavoitteensa
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä lokakuuhun 2022 mennessä. Päästövähennysstrategiamme
kunnianhimo ja kattavuus kasvaa asteittain siten, että se kattaa 100 prosenttia hallinnoimastamme
varallisuudesta vuoteen 2050 mennessä. Jatkamme myös Taalerin suorien ja epäsuorien päästöjen
mittaamiseen käytettävän datan ja prosessien kehittämistä yhä tarkemman ja läpinäkyvämmän
päästöinventaarion raportoimiseksi.
Taaleri
soveltaa
EU:n
SFDR-kehyksen
esittämää
"ei
merkittävää
haittaa"
-periaatetta
kestävyystavoitteisiinsa erityisesti uudessa sijoitustoiminnassaan ja uusissa rahoitustuotteissaan. Taaleri
soveltaa "ei merkittävää haittaa" -periaatetta tällä hetkellä toiminnassaan sisällyttämällä pääasiallisen
haitallisen
vaikutuksen
arvioinnin
sijoitusprosesseihimme,
mikä
edesauttaa
haitallisten
kestävyysvaikutusten lieventämistä.
Taaleri ottaa pääasialliset haitalliset vaikutukset huomioon sijoitusten valintaa koskevissa due diligence menettelyissään ja valmistautuu vaikutusten jatkuvaan seurantaan ja raportointiin. Otamme
kestävyysvaikutukset huomioon soveltamalla teemasijoittamista, poissulkemista, aktiivista omistajuutta,
äänestämistä ja sitouttamista. Näitä menetelmiä kuvataan yksityiskohtaisemmin kohdassa
"Vaikuttamispolitiikat". Lisäksi Taaleri Oyj on sitoutunut useisiin vapaaehtoisia kansainvälisiin sitoumuksiin ja
aloitteisiin, joita on kuvattu kohdassa "Viittaukset kansainvälisiin standardeihin".

3. Keskeisten
haitallisten
kestävyysvaikutusten
selvittämiseksi
priorisoimiseksi käytettyjen politiikkojen ja toimintaperiaatteiden kuvaus

ja

Tässä osiossa kuvataan lyhyesti Taaleri-konsernissa ja sen liiketoiminnoissa käytössä olevat toimintatavat,
jotka liittyvät Taalerin pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten tunnistamiseen, seurantaan ja
vähentämiseen.
Taalerin ESG-politiikat on listattu alla olevassa taulukossa 4. Taaleri käsittelee sen vastuullista sijoittamista
koskevia menettelytapoja Vastuullisuuspolitiikassaan ja Kestävyysriskipolitiikassaan. Lisäksi Taalerilla on
liiketoimintakohtaisia politiikkoja ja toimintaohjeita, joilla varmistetaan, että olennaiset ESG-kysymykset on
huomioitu sijoitusportfolioissamme ja että kaikki olennaiset yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet
periaatteisiimme.
Kehitämme parhaillaan ESG due diligence -prosessejamme. Näiden uudistettujen prosessien perusteella
määritämme kestävyysindikaattorit, joita seuraamme, ja joista raportoimme vuosittain. Määritetyt
kestävyysindikaattorit ottavat huomioon vastuullisuuspolitiikkamme ja sen, miten onnistuneesti niitä
noudatetaan, sekä korjaavat toimenpiteet, mikäli haitalliset vaikutukset eivät vähene ajan mittaan. Lisäksi
suoritamme kolmannen osapuolen suorittamia sisäisiä tarkastuksia ESG-asioihin liittyvistä
prosesseistamme, jotta voimme parantaa toimintatapojamme ja kestävyysvaikutustemme hallintaa.
Otamme ESG-näkökohdat huomioon läpi sijoituksen elinkaaren. Tunnistamme ja arvioimme kestävyysriskit
ja reagoimme niihin tarvittaessa. Asiaankuuluvia työkaluja kestävyysriskien tunnistamiseen erityisesti
pääomasijoitustoiminnassamme, ovat erilaiset sijoituspäätöksiä edeltävät analyysit, kyselyt ja kartoitukset,
tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä tarpeen mukaan toteutettavat korjaavat toimenpiteet, raportointi
sijoitusten aikana, sijoitus- tai projektiryhmän jäsenten ESG-koulutus sekä toimintaperiaatteiden ja ohjeiden
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laatiminen
sekä
kehittäminen
ja
keskustelut
sijoituskohteidemme,
asiakkaidemme,
yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Keräämme ja analysoimme ESG-tietoja
osana sijoitusprosessejamme ja riskienhallintaamme.
Kehitämme edelleen tiedonkeruuprosessejamme sijoituskohteilta ja käytämme tarvittaessa ja
harkintamme mukaan myös asiantuntevia kolmansia osapuolia ja ulkoisia tietolähteitä muun muassa
kestävyysvaikutusten määrälliseen ja laadulliseen analyysiin, kartoitukseen sekä seurantaan. Hyvin
perusteltuja, luotettavia ja tieteeseen pohjautuvia arvioita voidaan käyttää tilapäisesti osana
kestävyysvaikutusten arviointia puuttuvan tiedon täydentämiseksi. Esitämme yksityiskohtaisemman
kuvauksen ESG due diligence -prosesseistamme osana päivitettyjä Taalerin Vastuullisen sijoittamisen
periaatteita vuoden 2022 loppuun mennessä.
Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiimme kuuluu kestävyysvaikutusten analysointi, seuranta, vaikutusten
välttäminen ja lieventäminen, teemasijoittaminen, poissulkeminen ja suosiminen sekä vaikuttaminen
sijoituskohteisiin aktiivisen omistajuuden ja sitouttamisen keinoin. Lähestymistavan valinta riippuu
sijoitusinstrumentin ja -kohteen erityispiirteistä. Olemme sitoutuneet nostamaan kunnianhimoisten
tavoitteidemme tasoa uusien sijoitusten tarkemman valinnan, hallinnoinnin ja viestinnän avulla.
Taalerin Kestävyysriskipolitiikassa kuvataan näkemyksemme kestävyysriskeistä, siitä miten ne
huomioidaan eri liiketoiminnoissa ja mitä riskienhallintamenetelmiä käytetään kestävyysriskien hallintaan.
Taaleri huomioi sijoitusten kestävyysvaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapoihin.
Kestävyysvaikutusten huomioimisen lisäksi sijoitusstrategiamme sisältää toimenpiteitä liittyen muun
muassa aktiiviseen omistajuuteen, sitouttamiseen, poissulkemiseen sekä vaikuttavuus- ja
teemasijoittamiseen. Otamme kaikissa sijoituspäätöksissämme huomioon sekä ympäristö-, sosiaaliset- ja
taloudelliset kestävyysriskit, mutta myös vaikutusmahdollisuudet, esimerkiksi EU:n Taksonomia-asetuksen
tavoitteiden kautta. Taksonomian määrittämät ympäristötavoitteet ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen,
ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesi- ja merivarojen suojelu, kiertotalouden edistäminen, saastumisen
ehkäiseminen sekä ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu.
Yhteiskuntaan liittyvillä kestävyysriskeillä tarkoitamme toimintaa, joka vaikuttaa suoraan tai välillisesti
sidosryhmiimme, kuten henkilöstöön, asiakkaisiin, toimittajiin, paikallisyhteisöihin ja kansalaisjärjestöihin.
Yhteiskunnalliset ja yksilölliset kestävyysriskit voivat liittyä esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työntekijöiden
hyvinvointiin ja työoloihin tai lapsityövoimaan. Yhteiskuntaan liittyvien kestävyysriskien osalta otamme
huomioon EU:n kestävän rahoituksen asetuksessa määritellyt vähimmäistason suojatoimet (minimum
safeguards). Lisäksi tarkastelemme yhteiskuntaan liittyviä kestävyysriskejä taloudellisten mahdollisuuksien
ja vaikutusten kautta.
Hallintoon liittyvät kestävyysriskit kattavat useita tekijöitä, jotka liittyvät sisäisiin toimintoihin,
toimintamalleihin ja johtamiseen. Esimerkiksi eettinen toimintatavat, avoimuus sekä standardien ja
sopimusten noudattaminen luovat toimintaedellytykset ja ovat olennaisia ympäristöön ja yhteiskuntaan
liittyvien kestävyysriskien hallinnassa. Pyrimme minimoimaan näitä riskejä laatimalla selkeät toimintaohjeet
Taalerin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhtiön toimintaperiaatteissa (Code of Conduct).
Taalerilla on sähköinen whistleblowing-kanava, jossa sidosryhmämme ja henkilöstömme voivat
nimettömästi ilmoittaa kuvattujen toimintaperiaatteiden rikkomisesta.
Toimintaperiaatteiden mahdolliset rikkomukset arvioidaan johdon ja asianomaisen henkilöstön kanssa.
Taaleri pyrkii ensisijaisesti käyttämään aktiivisia toimenpiteitä aiheutuneen haitan lieventämiseksi tai
korjaamiseksi. Jos vahinko on peruuttamaton, johto päättää korjaavista toimenpiteistä, ja vahinkoon
johtaneet toimet tutkitaan perusteellisesti, jotta vastaavat tilanteet voidaan välttää tulevaisuudessa.
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Taulukko 4. Taalerin vastuullisuuteen liittyvät politiikat ja toimintaohjeet
Taaleri Energia Funds Management Oy:

Taaleri Pääomarahastot Oy:

Taaleri Energia ESG Politiikka
(Johdon hyväksyntä: Maaliskuu 2021)

Taaleri Pääomarahastot Oy Vastuullisen sijoittamisen
politiikka
(Johdon hyväksyntä: Maaliskuu 2021)
Taaleri Energia Code of Conduct
Taaleri Pääomarahastot Oy Arvonmäärityspolitiikka
(Johdon hyväksyntä: 23.8.2019)
(Johdon hyväksyntä: 23.5.2022)
Taaleri Energia Stakeholder Engagement Policy Taaleri Bioindustry ESG Principles
(sisäinen dokumentti)
(Johdon hyväksyntä: 17.1.2022)
Taaleri Energia Material Climate Change Impacts Taaleri Bioindustry Code of Conduct
Assessment (luonnos)
(Johdon hyväksyntä: 17.1.2022)
Taaleri Real Estate Code of Conduct (sisäinen ohje)
(Johdon hyväksyntä: Maaliskuu 2021)
Taaleri Real Estate ESG Principles (sisäinen ohje)
(Johdon hyväksyntä: Maaliskuu 2021)
Taaleri Pääomarahastot Oy Riskienhallintapoltiikka
(sisäinen politiikka)
(Johdon hyväksyntä: Joulukuu 2021)
Taaleri Oyj:n toimintaohjeet ja politiikat
(koskee koko konsernia ja keskeisimpiä Kumppaneita)
Taaleri Code of Conduct (Johdon hyväksyntä Toukokuu 2021
Taaleri Oyj Vastuullisuuspolitiikka 2021 (Johdon hyväksyntä: 17.12.2021)
Taaleri Oyj Kestävyysriskipolitiikka 2021 (Johdon hyväksyntä: 25.3.2021)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Johdon hyväksyntä: 11.2.2022)

Kehitämme aktiivisesti vastuullisia sijoituskäytäntöjä ja dokumentaatiota sekä konserni- että
liiketoimintatasolla. Täydentävissä politiikoissa ja ohjeissa määrittelemme tarkemmin, keillä työntekijöillä ja
millä ryhmillä on kestävään sijoittamiseen liittyviä vastuita, mitä nämä vastuut ovat ja miten niitä toteutetaan
muun muassa Taalerin Vastuullisuuspolitiikan ja strategian mukaisesti.
Käytämme hallintorakenteita, jotka mahdollistavat asianmukaisen päätöksenteon, valvonnan, riskien ja
eturistiriitojen hallinnan sekä palkitsemisen.
Määrittelemme roolit ja vastuualueet esimerkiksi seuraavien toimintojen ja virkojen osalta:
1) Pääomasijoitustoiminnan sijoituksia hallinnoivien yhtiöiden hallitukset, toimitusjohtajat, muu johto ja
sijoituskomiteat
2) Sisäisen valvonnan (compliance) ja riskienhallinnan edustajat
3) Muut asiantuntijat (kuten ESG-, oikeudelliset ja tekniset asiantuntijat).
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4. Vaikuttamispolitiikat
Taalerin toimintaperiaatteet (code of conduct) ja arvot kirkastavat toimintaamme ohjaavia eettisiä
periaatteita ja sitä, mikä on mielestämme oikea tapa toimia. Toimintaperiaatteet toimivat Taaleri-konsernin
toiminnan perustana, eikä niistä tingitä. Lisäksi sitoutamme olennaiset kumppanimme ja
yhteistyökumppanimme noudattamaan näitä ohjaavia periaatteita vähentääksemme toimintaamme ja
kestävään kehitykseen liittyviä riskejä.
Taalerin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kuvataan Taalerin päätöksentekohierarkia,
hallituksen ja johdon toiminta, monimuotoisuus, palkka- ja palkkiopolitiikka sekä taloudelliseen raportointiin
ja riskien raportointiin liittyvät menettelyt. Taaleri on suomalainen osakeyhtiö, joka on listattu Helsingin
pörssissä. Pörssiyhtiöihin sovellettavien lakien ja asetusten, Finanssivalvonnan määräysten sekä Taalerin
hallinnollisten periaatteiden lisäksi Taaleri noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla
osoitteessa www.cgfinland.fi. Taalerin hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
helmikuussa 2022.

5. Viittaukset kansainvälisiin standardeihin, sitoumukset ja aloitteet
Tässä osiossa kuvataan Taalerin ja sen Finanssimarkkinatoimijoiden sitoutumista kansainvälisiin
standardeihin, sitoumuksiin ja aloitteisiin. Nämä sitoumukset kuvastavat lähestymistapaamme niin
taloudellisten kuin ympäristöä, sosiaalisia asioita ja hallinnointia koskevien asioiden käsittelyyn. Seuratut
pääasialliset haitalliset vaikutukset on esitetty kohdassa "Taalerin pääasialliset haitalliset
kestävyysvaikutukset".
Vaatimusten noudattaminen on Taalerin toiminnan perusta. Lainsäädännön noudattaminen ja vastuulliset,
eettiset toimintatavat ovat liiketoimintamme kulmakiviä, ja ne liittyvät vahvasti yhteistyöhömme
sidosryhmien kanssa sekä maineeseemme ja kykyymme harjoittaa liiketoimintaa rahoitusmarkkinoilla.
Taaleri-konsernin due diligence- ja compliance-prosessit on kuvattu yksityiskohtaisesti taulukossa 4
luetelluissa asiakirjoissa. Otamme vastuullisuusasiat huomioon kaikessa toiminnassamme ja sovellamme
strategisiin sijoituksiimme ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta läpi niiden elinkaaren. Taaleri konsernin
politiikat ja toimintaohjeet ovat linjassa liiketoimintakohtaisten ohjeiden kanssa, ja ne päivitetään ja
arvioidaan vuosittain.
Taaleri ja sen yhteistyökumppanit noudattavat vähintään niiden maiden, joissa liiketoimintaa harjoitetaan,
lakeja ja säädöksiä sekä viranomaisen määräyksiä. Noudatamme myös toiminnallemme keskeisiä
kansainvälisiä vaatimuksia ja edistämme näiden toteutumista arvoketjussamme esimerkiksi velvoittamalla
sopimuksissamme merkittävien yhteistyökumppanien sitoutumista keskeisiin vaatimuksiin.. Erityisesti
Pohjoismaiden ulkopuolella sijaitsevissa hankkeissa arvioimme paikallisten standardien riittävyyttä ja
tarvittaessa lisäämme tai selkeytämme vaatimuksiamme kansainvälisten standardien noudattamisesta.
Kunnioitamme kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja työoikeuksia. Olemme sitoutuneet
noudattamaan periaatteita ja oikeuksia, jotka vahvistetaan ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia
koskevassa julistuksessa yksilöidyissä kahdeksassa keskeisessä yleissopimuksessa sekä kansainvälisessä
ihmisoikeusasiakirjassa. Olemme sitoutuneet toteuttamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia
ohjaavia periaatteita kaikessa toiminnassamme. Keskeisiä perus- ja ihmisoikeuksia meille ovat esimerkiksi
se, ettemme suvaitse pakko- tai lapsityövoiman käyttöä, estämme syrjintää ja häirintää, varmistamme
mielipiteen ilmaisun sekä uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapauden sekä edistämme
asianmukaisia työoloja.
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Muita keskeisiä vastuullisuustyömme pohjana olevia kansainvälisiä sopimuksia ja ohjeita ovat esimerkiksi
YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, YK:n Korruption vastainen yleissopimus, YK:n Rion
ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus, YK:n kestävän kehityksen periaatteet sekä OECD:n toimintaohje
monikansallisille yrityksille (huomioiden OECD:n toimintaohjeen alaisen institutionaalisia sijoittajia koskevan
ohjeen). Näin ollen toimintamme noudattaa ja edistää EU:n kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen
(2020/852) mukaisia vähimmäistason suojatoimia, YK:n Global Compact -periaatteita ja
varovaisuusperiaatetta.
Lisäksi osallistumme eri tavoin toimialojemme sääntelyn ja vastuullisuustyön kehittämiseen. Taaleri kuuluu
esimerkiksi YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UNPRI) ja ilmastonmuutostietoihin keskittyvän
CDP:n allekirjoittajiin sekä Net Zero Asset Managers -aloitteeseen sitoutuneisiin toimijoihin. Osana Net Zero
Asset Managers -sitoumustamme, mittaamme ja seuraamme systemaattisesti omia sekä rahoittamiamme
kasvihuonekaasupäästöjä. Vähennetyt päästöt tulevat olemaan linjassa Pariisin sopimuksen
päästövähennys tavoitteiden kanssa. Ennustavia ilmastoskenaarioita ei tällä hetkellä sovelleta, mutta niitä
voidaan hyödyntää tarvittaessa. Päästövähennyssuunnitelman laatimisessa sovelletaan Science Based
Targets -aloitteen (SBTi) ehdottamaa menetelmää ja se tullaan laatimaan lokakuuhun 2022 mennessä.
Tiedot kestävyysindikaattoreihin liittyen kerätään suoraan portfolioyhtiöiltä ja muilta kumppaneilta. Artikla
9:n mukaisesti luokiteltujen rahastojen kohdeyhtiöiden on arvioitava tuotteidensa elinkaaripäästöt. Taaleri
Oyj:n suorien hiilidioksidipäästöjen arvioinnissa hyödynnetään kolmannen osapuolen mallinnettuja ja
arvioituja tietoja, kunnes tarkempia tietoja on saatavilla. Seuratut ja raportoidut päästöt tulevat vaikuttamaan
siihen, miten rahastoja hallinnoidaan ja mihin toimiin Taalerin on ryhdyttävä, jotta se onnistuu saavuttamaan
nettonollatavoitteensa. Taaleri Oyj:n vapaaehtoiset sitoumukset heijastuvat sijoituspäätöksiimme ja
vaikuttavat viime kädessä siihen, millaisiin kohteisiin sijoitamme. Rahoitustuotteemme ovat pitkäaikaisia
sijoituksia, jotka edellyttävät sekä kestävän kehityksen että taloudellisten vaikutusten säännöllistä
seurantaa. Aktiivisen omistajuuden, teemasijoittamisen ja poissulkemisperiaatteiden avulla Taaleri tehostaa
sijoitustensa myönteistä vaikutusta.
Kuulumme myös Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin (Finland’s Sustainable Investment
Forum ry) jäseniin ja olemme mukana suomalaisten yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä
edistävien yritysten verkostossa FIBSissä (Finnish Business & Society). Suomen Pääomasijoittajien jäsenenä
osallistumme yhdistyksen yhteisiin kestävän kehityksen hankkeisiin. Kuvaamme alla Kestävän kehityksen
konteksti ja viitekehykset -osiossa myös muita seuraamiamme vapaaehtoisia toiminta- ja raportointimalleja
Noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämää pörssiyhtiöille laadittua hallinnointikoodia,
Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sääntöjä sekä arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla
annettuja viranomaismääräyksiä. Tunnemme asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme laissa edellytetyin
tavoin, sekä noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä lakeja ja
viranomaismääräyksiä. Noudatamme toimintaamme sitovaa pakotelainsäädäntöä ja seuraamme
yhteistyökumppaniemme toimintaa välttääksemme toimimasta pakotelistoilla olevien tahojen kanssa.
Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai muuta toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma
asiattomasta vaikuttamisesta liiketoimintapäätökseen tai joka tuottaa jollekin osapuolelle tai muulle
henkilölle asiatonta hyötyä tai jonka voidaan katsoa muutoin pyrkivän vaikuttamaan päätöksentekoon.
Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja kilpailemme rehdisti, ja seuraamme soveltuvaa verosääntelyä ja
hyviä käytänteitä verokysymyksissä.
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