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CAPMANIN VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 
Päivitetty: 4.4.2017 

CapManin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kuvaavat lähestymistapaamme vastuulliseen 
liiketoimintaan. Selvityksessä esitetään päätöksenteko- ja omistajuuskäytäntöjä, joita sovelletaan 
CapManin hallinnoimissa rahastoissa ja CapManin muissa pääomasijoitusluokkaan kohdistuvissa 
sijoituksissa. Emoyhtiö CapMan Oyj on myös sitoutunut tekstissä kuvattuihin toimintatapoihin. 
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on julkaistu ensimmäisen kerran 21.2.2012, ja dokumentti on 
saatavilla yhtiön internet-sivuilla suomeksi ja englanniksi. 
 

Missiomme on rakentaa menestyviä yhteiskuntaa kehittäviä liiketoimintoja. Uskomme, että 
ympäristöasioiden, sosiaalisten näkökohtien ja hyvien hallinnointitapojen (environmental, social 
and governance, ESG) huomioiminen rahastojen päätöksentekoprosesseissa ja omistamiseen 
liittyvissä toimenpiteissä on keskeistä sijoituskohteidemme sekä CapManin pitkän aikavälin 
menestymisen kannalta.  

CapManilla on yhteiskunnassa keskeinen rooli: se hallinnoi pääomia, joita institutionaaliset sijoittajat, 
kuten yksityiset ja julkisen sektorin eläkerahastot, rahastojen rahastot, henkivakuutusyhtiöt ja säätiöt ovat 
sijoittaneet sen rahastoihin, sekä kehittää salkussaan olevia yrityksiä ja kiinteistöjä. CapMan on myös itse 
merkittävä sijoittaja rahastoissaan tai suoraan kohteissa. Liiketoimintamallimme mahdollistaa sijoitukset 
useille eri toimialoille ja maantieteellisille alueille. Joko rahastojemme kautta tai suoraan tehtävät 
sijoitukset yrityksiin ja kiinteistöihin pohjoismaissa ja Venäjällä kannustavat innovaatioiden ja 
liiketoimintojen kehittämiseen, mikä edistää sijoituskohteiden menestystä. Menestyessämme voimme 
tarjota erinomaiset tuotot rahastojemme sijoittajille sekä osakkeenomistajillemme, mikä puolestaan 
edistää heihin kohdistuvien odotusten täyttämistä. Kohdeyritystemme menestyksellä on positiivinen 
vaikutus myös toimialueidensa talouksiin. Vuoden 2016 lopussa olimme omistajana 40 yrityksessä, jotka 
työllistävät yhteensä noin 25 000 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 2,6 miljardia euroa. 
Kiinteistösijoitussalkussamme oli 65 kohdetta, joissa on yhteensä noin 600 vuokralaista.  

Periaatteemme 

Aktiivisena ja merkittävänä omistajana olemme sitoutuneet edistämään vastuullisia liiketoimintatapoja 
kohdeyrityksissämme sekä hallinnoimaan kiinteistösijoituskohteitamme pitkäjänteisesti. CapMan pyrkii 
toimimaan esimerkkinä kohdeyrityksilleen, ja vastuullisuudella on siten merkittävä rooli myös yhtiön 
omassa liiketoiminnassa. Sitoutumisemme vastuullisuuteen heijastuu arvoissamme, jotka ovat aktiivinen 
omistajuus, sitoutuminen ja korkea moraali. 

Vahvistaaksemme sitoumustamme vastuulliseen sijoittamiseen olemme allekirjoittaneet YK:n 
määrittelemät vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN Principles for Responsible Investing, UN PRI) 
joulukuussa 2012. Koodi on kiteytetty seuraavaan kuuteen periaatteeseen: 

1) Otamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyvät seikat huomioon 
analysoidessamme sijoituskohteita ja tehdessämme sijoituspäätöksiä.  

2) Olemme aktiivisia omistajia ja huomioimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallinnointitapaan liittyviä näkökohtia omistuspolitiikassa ja -käytännöissä.  

3) Odotamme sijoituskohteina olevien yritysten tarjoavan riittävästi tietoa toimintaansa liittyvistä 
ympäristö- ja yhteiskuntaseikoista sekä hyvän hallinnointitavan käytännöistään.  
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4) Edistämme periaatteiden kannatusta ja käyttöönottoa koko sijoitusalalla.  
5) Teemme yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa tehostaaksemme periaatteiden toteutumista 

käytännössä  
6) Raportoimme, miten periaatteiden noudattaminen ja niiden käyttöönoton edistäminen näkyvät 

omassa toiminnassamme. 

Pyrimme noudattamaan periaatteita sijoitustoiminnassamme kattavasti ja raportoimme toiminnastamme 
UN PRI:lle vuosittain. Viimeisin raporttimme on luettavissa UN PRI:n verkkosivuilla www.unpri.org 
(englanniksi). 

Olemme myös nimittäneet CapManin sisäisen ESG-yhteyshenkilön, joka koordinoi yhtiön 
vastuullisuusasioita ja lisäksi jokaisessa sijoitustiimissä on valittu oma ESG-yhteyshenkilö. 

Perusteellinen päätöksenteko 

Kehitämme periaatteitamme huomioidaksemme ESG-näkökohdat sijoitustemme jokaisessa 
päätöksentekovaiheessa: sijoituskohteiden kartoittamisessa, due diligence -analyyseissa ja 
sijoituspäätöksiä tehtäessä. Sijoitusammattilaisemme ottavat ESG-asiat huomioon analysoidessaan 
potentiaalisia sijoituskohteita. Tarkastelun laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti potentiaalisen 
sijoituskohteen luonteesta riippuen. 

Sijoituskohteiden kartoittaminen 

CapMan sekä CapManin hallinnoimat rahastot valitsevat sijoituskohteensa huolellisesti 
sijoituskäytäntöjensä sekä sijoittajien kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Käytämme negatiivisen 
arvottamisen prosessia, eli vältämme sijoituksia yrityksiin, jotka toimivat tietyillä toimialoilla.  

Due diligence 

Sijoitusmahdollisuuksia arvioitaessa suoritamme aina perusteellisen due diligence -analyysin 
sijoituskohteesta ja sen toimialasta tiiviissä yhteistyössä tunnettujen asianajotoimistojen, konsulttien sekä 
muiden neuvonantajien, kuten esimerkiksi ympäristöasiantuntijoiden ja henkilöstöhallinnon 
asiantuntijoiden kanssa. Due diligence -analyysin laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Due diligence -arvioinnin perusteella saatamme pidättyä sijoittamasta yrityksiin, jotka sisältävät ESG-
riskejä. Heikko ESG-arvioinnin tulos ei kuitenkaan automaattisesti estä sijoittamista. Päinvastoin, 
aktiivisena omistajana uskomme, että monella kohteella voi olla arvonluontipotentiaalia ESG-asioiden 
kehittämisen kautta. Yritykset voivat muun muassa hyödyntää mahdollisuutta kehittää uusia innovatiivisia 
tuotteita ja tuotantoprosesseja vastuullisuusteeman ympärille. 

Sijoituspäätös 

Sijoituspäätös perustuu sijoitusehdotukseen, johon sisältyy yhteenveto due diligence -analyysin tuloksista 
sekä suosituksia liittyen mahdollisten ESG-riskien lieventämiseksi ja ESG-mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi. Sijoitusehdotus on pääasiallinen tietolähde CapManin sijoituskomiteoille näiden 
arvioidessa sijoitusmahdollisuuden houkuttelevuutta. 
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Aktiivinen omistajuus 

Sijoituskohteidemme arvonkehitys ja rahastojen varojen hallinnointi perustuvat aktiiviseen omistajuuteen, 
jonka perustana on yritysten ja kiinteistöjen pitkäaikainen kehittäminen. Seuraamme ja kehitämme 
kohdeyritysten sekä kiinteistöjen toimintaa sekä taloudellisten tekijöiden että ESG-asioiden 
näkökulmasta.  

Aktiivinen omistajuus kohdeyrityksissä 

Edellytämme, että Pohjoismaissa ja Venäjällä toimivat kohdeyrityksemme noudattavat nykyaikaisia hyvän 
hallinnointitavan periaatteita. Lisäksi yritysten johdon tulee sitoutua läpinäkyviin toimintaperiaatteisiin. 
Kohdeyritysten hallitusten on huomioitava ESG-näkökohdat, mukaan lukien due diligence -analyysissa 
tunnistetut riskit ja mahdollisuudet. 

CapMan edellyttää kaikkien kohdeyritystensä toimivan lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 
Lisäksi jokaisen kohdeyrityksen on laadittava ohjelma varmistaakseen, että hyvää hallinnointitapaa myös 
noudatetaan. Muihin ESG-asioihin liittyvät vaatimukset ja odotukset saattavat vaihdella riippuen muun 
muassa kohdeyrityksen toimialasta, maantieteellisestä sijainnista ja liiketoimintamallista. CapMan ryhtyy 
välittömästi toimenpiteisiin, mikäli kohdeyrityksissä ilmenee omistusaikanamme kriittisiä ESG-asioihin 
liittyviä puutteita. 

Aktiivinen omistajuus kiinteistöissä 

Kiinteistösijoituksissa kiinnitämme ensisijaisesti huomiota ympäristönäkökohtiin, joissa näemme myös 
merkittävää arvonluontipotentiaalia. Ympäristönäkökohdat on otettu huomioon kiinteistörahastojemme 
päivittäisessä hallinnoinnissa, ja kaikille kiinteistöillemme laaditaan pitkän aikavälin 
kunnossapitosuunnitelmat (PTS). Lisäksi teetämme energiatehokkuusarviointeja (mm. sähkö-, lämmitys-, 
vesi- ja rakennearvioinnit), joiden pohjalta laaditaan parannussuunnitelmat ja yksityiskohtainen 
kehityssuunnitelma. Energiatehokkuuden kehittäminen kiinteistöissämme ei ainoastaan vähennä 
ympäristökuormitusta vaan tuo myös suoria kustannussäästöjä pienemmän energiankulutuksen ansiosta. 
Seuraamme myös jatkuvasti ympäristöasioihin liittyvien määräysten kehittymistä varmistaaksemme, että 
kiinteistömme ovat ajan tasalla kansainvälisten standardien, kuten LEED:in (Leadership in Energy and 
Environmental Design) kanssa. Haemme tarvittaessa ympäristösertifikaatteja 
kiinteistösijoituskohteillemme. 

Seuranta ja raportointi 

CapMan seuraa sijoituskohteidensa taloudellista ja muuta menestystä. ESG-asiat muodostavat yhä 
merkittävämmän osan säännöllistä seurantaprosessia. CapMan raportoi sekä rahastojensa kehityksestä 
että yksittäisistä sijoituskohteista sijoittajilleen näiden kanssa tehtyjen sopimusten, EVCA-suositusten, 
soveltuvan lainsäädännön, kirjanpitosäännösten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti.  

ESG-prosessimme täytäntöönpano arvioidaan suhteessa YK:n kuuteen vastuullisen sijoittamisen 
periaatteeseen. Kaikkien uusien ja potentiaalisten Buyout-sijoituskohteiden osalta ESG-asioita 
kartoitetaan osana sijoitusprosessia ja jatkossa tilannetta seurataan kohdeyhtiöiden vuosittain 
toimitettavien ESG-raporttien avulla. Kiinteistökohteiden ja Venäjälle kohdistuvien sijoitustemme ESG-
analyysi on hieman erilainen. Kiinteistösijoituksissamme keskitymme eniten kohteiden 
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ympäristövaikutuksiin ja energiatehokkuuteen ja noudatamme alan kansainvälisiä standardeja, kuten 
LEED-sertifiointia, joka on järjestelmä tehokkaiden rakennusten ja kestävän kehityksen periaatteella 
toimivan ympäristön sertifiointiin. Venäjällä kohdeyritykset taas ovat raportoineet ympäristö- ja 
yhteisvastuusta jo vuodesta 1999 suurimpien sijoittajiemme vastaavia linjauksia sekä prosesseja 
noudattaen. Kattava vuosittainen raportti sisältää tietoa jokaisen Venäjän kohdeyrityksen 
riskienhallinnasta, ESG-toimintasuunnitelman edistymisestä, sekä saavutetuista vastuullisuustavoitteista.  

CapMan laatii ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2014 perustuen UN PRI:n määrittämään 
kyselylomakkeeseen. Ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin maaliskuussa 2015 ja jatkossa 
toimitamme sijoittajillemme vastuullisuusraportin vuosittain. UN PRI:n vuosittain julkaisemat raportit ovat 
luettavissa UN PRI:n verkkosivuilla www.unpri.org (englanniksi). Aloitamme kohdeyritystemme seurannan 
heti ensimmäisestä sijoitusvaiheesta lähtien ja raportoimme ESG-asioista kiinnostuneille 
rahastosijoittajille jo varainhankinnan aikana ja siitä lähtien säännöllisesti koko rahaston elinkaaren ajan. 
Mahdollisen vastuullisuusasioihin liittyvän tapaturman sattuessa informoimme rahastosijoittajiamme 
välittömästi. 

Vastuullisuusasiat CapMan Oyj:ssä 

CapMan on yksi harvoista listatuista pääomarahastojen hallinnointiyhtiöistä maailmassa. 
Pörssinoteerattuna yhtiönä noudatamme läpinäkyvän viestinnän periaatteita osakkeenomistajiamme ja 
rahastojemme sijoittajia kohtaan. CapMan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia. 

CapMan pyrkii työnantajana edistämään yksilöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sukupuolesta, etnisestä 
taustasta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tätä tuetaan rekrytointiprosessilla 
sekä ylennysten ja sisäisten rekrytointien mallilla, jossa keskitytään arvioimaan henkilön ammatillista 
kokemusta ja osaamista, sekä tämän aiempaa suoriutumista tehtävistään ja potentiaalia kehittymiseen. 
Palkitsemiskäytäntöjen tavoitteena on taata oikeudenmukainen korvaus kaikille työntekijöille. Palkka 
määräytyy kunkin työntekijän osaamisen, tehtävissä suoriutumisen sekä vastuun perusteella. CapMan 
pyrkii aktiivisesti turvaamaan henkilöstön työtyytyväisyyden ja pitkäjänteisen sitoutumisen yhtiöön.  

CapMan on Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen (Invest Europe) sekä seuraavien paikallisten 
etujärjestöjen jäsen: Suomen pääomasijoitusyhdistys (FVCA), Swedish Venture Capital Association 
(SVCA), ja Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA). CapMan on sitoutunut 
noudattamaan Invest Europen Code of Conduct -normistoa. Huomiomme myös muut Invest Europen ja 
kansallisten etujärjestöjen ohjeistot ja suositukset, kuten FVCA:n ja SVCA:n avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden suositukset. CapManin työntekijät osallistuvat aktiivisesti paikallisten etujärjestöjen 
toimintaan edistääkseen pääomasijoitusalan kehitystä ja lisätäkseen kansainvälistä yhteistyötä. 

CapMan on myös INREV:in (European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles) 
jäsen. CapMan seuraa ja kehittää aktiivisesti listaamattomien kiinteistörahastojen parhaita käytäntöjä 
muun muassa ESG-kysymysten osalta. 

CapMan pyrkii minimoimaan kaikkialla toimintansa ympäristövaikutukset. Esimerkkejä toteutetuista 
toimenpiteistä ympäristösuorituskyvyn kehittämiseksi ovat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet 
sekä säännöllinen toimistokiinteistöjen huolto, jolla pyritään varmistamaan, että kiinteistö toimisi 
mahdollisimman optimaalisella ja energiatehokkaalla tavalla. 

http://www.unpri.org/areas-of-work/reporting-and-assessment/reporting-outputs/
http://www.unpri.org/
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Olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti omia, kohdeyritystemme ja kiinteistösijoituskohteidemme 
ESG-toimintaperiaatteita ja -suorituskykyä. 

*********** 

Tätä dokumenttia arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti. Vastuulliseen sijoittamiseen ja ESG-kysymyksiin 
liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Jussi Paronen, Director, Back Office and Monitoring 
(jussi.paronen@capman.com, 0207 207 538).  


