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Liite 1 

Tietoa vastuullisuudesta 

 
ODIN Sustainable Corporate Bond 

Nämä tiedot päivitetään viimeistään 29.11.2021 

1. Avoimuus kysymyksissä, jotka liittyvät vastuullisuusriskien integrointiin, ympäristöön tai 

yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseen ja vastuulliseen sijoittamiseen  

☒  Rahaston tavoitteena on harjoittaa vastuullista sijoittamista 

 

☐ Rahasto edistää muun muassa ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia 

 

☐  Vastuullisuusriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä ilman, että rahasto edistää ympäristöön liittyviä 

tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia tai pyrkii harjoittamaan vastuullista sijoittamista 

 

☐  Vastuullisuusriskeillä ei ole merkitystä 

 

Rahastoyhtiön kommentit: Vastuullisuusriskit vaikuttavat ajan mittaan yritysten arvonlisäykseen, ja siksi 

vastuullisuusriskeillä on keskeinen merkitys kaikissa sijoituspäätöksissämme. Sekä ympäristönäkökohdat että 

yhteiskunnalliset ominaisuudet ovat tärkeitä arviointikohteita, ja myös yrityksen hallinnoinnin tarkastelu on 

huomattava osa analyysejamme. 

Rahaston tavoitteena on ottaa sijoituskohteikseen arvopapereita ja liikkeeseenlaskijoita, jotka edistävät 

merkittävällä tavalla vastuullisempaa tulevaisuutta. Siksi valitsemme liikkeeseenlaskijoita ja arvopapereita 

vastuullisuuskriteerien perusteella, emmekä valitse liikkeeseenlaskijoita, jotka eivät täytä 

vastuullisuusvaatimuksiamme. 

 

Olemme aktiivisia omistajia ja pyrimme ohjaamaan yrityksiä vastuulliseen suuntaan. Uskomme, että tämä 

antaa meille paremmat mahdollisuudet valita hyviä yhtiöitä, joiden odotamme ajan mittaan antavan meille 

riskitasapainotettua tuottoa. Siksi käytämme paljon aikaa yritysten analysointiin ennen sijoittamista. 

Lisätietoja rahaston tavasta hallita vastuullisuusriskejä on verkkosivustollamme. 

 

Rahaston tavoitteisiin kuuluvat vastuullisuuteen liittyvät ominaisuudet: 

 

☒  Ympäristöön liittyvät ominaisuudet (esim. yritysten ympäristö- ja ilmastovaikutukset). 

 

☒  Yhteiskunnalliset ominaisuudet (esim. ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja yhdenvertainen kohtelu). 

 

☒  Hyvät hallinnointikäytännöt (esim. osakkeenomistajien oikeudet, ylemmän johdon palkitsemiskysymykset 

ja korruption torjunta). 

 

☐  Muut vastuullisuuteen liittyvät ominaisuudet. 

 

Rahastoyhtiön kommentit: Koska rahaston tavoitteena on tehdä vastuullisia sijoituksia, 

liikkeeseenlaskijoiden vastuullisuuteen liittyvillä ominaisuuksilla on suuri merkitys. Rahaston sijoitukset 

perustuvat määrälliseen ja laadulliseen analyysiin, ja rahasto pyrkii valitsemaan yhtiöitä, jotka edistävät 

vastuullisuutta seuraavissa asioissa: 
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Teema Yhteys EU:n 

ympäristötavoitteisiin 

Uusiutuva energia ja 

energiatehokkuus 

 

1 

Pieni hiilijalanjälki 1 

Innovointi 

kiertotaloudessa, 

ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen jne. 

2 ja 4 

Teema Yhteys EU:n 

ympäristötavoitteisiin 

Kestävä liikenne ja 

infrastruktuuri  

1, 2 ja 5 

Vesitalous 3 

Biologisen 

monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien suojelu ja 

ennallistaminen 

 

6 

Terveys, elämisen laatu ja 

sosiaalinen osallisuus 

 

Yhteiskunnalliset 

tavoitteet 

 

Rahasto edistää ympäristöominaisuuksia, sosiaalisia/yhteiskunnallisia ominaisuuksia ja hyvää 

yrityshallinnointia arvioimalla näitä näkökohtia kaikissa yhtiöissä, joihin se sijoittaa. 

 

2. Vertailuarvot: 

☐  Rahasto käyttää vertailuarvonaan seuraavaa indeksiä: 

 

☒  Rahasto ei ole valinnut vertailuarvoindeksiä  

 

Rahastoyhtiön kommentit: Rahasto käyttää vertailuarvona Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond 

TR -indeksiä. Tämä indeksi ei kuitenkaan täysin kuvasta rahaston tavoitteisiin kuuluvia ympäristöön liittyviä 

ja yhteiskunnallisia ominaisuuksia, joten sitä ei käytetä vertailuarvona arvioitaessa rahaston ympäristöön 

liittyviä ja yhteiskunnallisia ominaisuuksia. Rahaston tavoitteet saavutetaan valituilla menetelmillä, jotka on 

kuvattu jäljempänä kohdassa ”Käytettävät menetelmät”. 

 

Käytettävät menetelmät: 

☒ Rahasto hyväksyy 

 

Rahastoyhtiön kommentit: Rahasto perustaa liikkeeseenlaskijoiden ja arvopapereiden valintansa 

merkittäviin tapoihin edistää yhtä tai useampaa EU:n kuudesta ympäristötavoitteesta: ilmastonmuutoksen 

hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, 

siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen 

monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Hyväksyttyjen yritysten edellytetään olevan 

vahingoittamatta olennaisesti mitään muuta ympäristötavoitetta. Rahasto hyväksyy myös liikkeeseenlaskijoita 

ja arvopapereita, jotka edistävät yhteiskunnallisia tavoitteita. 

 

☒ Rahasto hylkää 
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Tuotteet ja palvelut: 

Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat tekemisissä seuraavien tuotteiden ja palveluiden kanssa. Enintään viisi 

prosenttia sijoituskohteena olevan yhtiön liikevaihdosta saa olla peräisin toiminnoista, jotka liittyvät 

mainittuun tuotteeseen tai palveluun.  

 

☒  Rypälepommit, jalkaväkimiinat  

☒  Kemialliset ja biologiset aseet  

☒  Ydinaseet  

☒  Aseet ja/tai sotamateriaalit  

☒  Alkoholi 

☒  Tupakka 

☒  Kaupallinen pelitoiminta  

☒  Pornografia 

☒  Fossiiliset polttoaineet (öljy, kaasu, hiili) 

☒  Uraani 

☒ Muuntogeeniset organismit (GMO) 

 

Rahastoyhtiön kommentit: ODIN käyttää toiminnassaan Norges Bank Investment Managementin (toiselta 

nimeltään Oljefondet) poissulkevaa luetteloa. 

 

Katso linkki yrityksistä, jotka ODIN on sulkenut pois:  

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/ 

 

Kansainväliset normit 

Rahasto välttää sijoittamista yrityksiin, jotka osallistuvat ympäristöä, ihmisoikeuksia, työoloja ja 

liiketoiminnan etikkaa koskevien kansainvälisten normien ja yleissopimusten (YK:n Global Compact, 

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille jne.) rikkomuksiin. 

 

☒  Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja. Arvion tekee joko rahastoyhtiö itse tai 

jokin sen alihankkijoista. 

 

☐ Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät toimi korjatakseen havaittuja ongelmia tai joiden rahasto ei arvioi 

kykenevän korjaamaan ongelmia aikana, jota rahastoyhtiö pitää kussakin tapauksessa kohtuullisena. 

 

Rahastoyhtiön kommentit: ODIN tarkastaa uudet sijoituksemme ja salkkumme havaitakseen rikkomukset 

kansainvälisiä normeja ja yleissopimuksia vastaan. Käytämme tällä hetkellä rahaston tarkastamiseen 

Sustainalytics-tutkimusyritystä. Käytämme lähtökohtana UNGC:n kymmentä periaatetta. Tavoitteena on 

tunnistaa yrityksen merkittävät vastuullisuusriskit ja riski poissulkemiskriteeriemme rikkomisesta. 

 

Maat 

☐ Rahasto ei vastuullisuussyistä sijoita tiettyihin maihin / tiettyjen maiden liikkeeseen laskemiin korollisiin 

arvopapereihin. 

 

Rahastoyhtiön kommentit: Tätä vaihtoehtoa sovelletaan rahastoissa, jotka tekevät maakohtaisen 

vastuullisuusanalyysin. Sen perusteella suljetaan pois tiettyihin maihin kytköksissä olevat yhtiöt tai tiettyjen 

maiden liikkeeseen laskemat korolliset arvopaperit.  

 

☒ Rahastoyhtiö vaikuttaa  

 

Rahastoyhtiö käyttää vaikutusvaltaansa vaikuttamalla yhtiöihin vastuullisuuskysymyksissä. Rahastoyhtiö on 

yhteydessä yhtiöihin vaikuttaakseen niiden toiminnan muuttumiseen vastuullisemmaksi. 

 

 

 

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/
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☒  Vaikuttaminen yhtiöihin sisältä päin  

Rahastoyhtiön kommentit: Olemme yhteydessä salkkuyhtiöihin sekä ennakoivasti että reaktiivisesti 

vaikuttaaksemme niiden toiminnan muuttumiseen vastuullisemmaksi 

 

☒  Vaikuttaminen yrityksiin yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa  

Rahastoyhtiön kommentit: Käytämme muun muassa PRI Collaboration Platform -foorumia, jolla pyrimme 

osaltamme vaikuttamaan yrityksiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. 

 

☐  Vaikuttaminen yrityksiin ulkopuolisten toimittajien/konsulttien välityksellä 

Rahastoyhtiön kommentit: Ei käytetä. 

 

☐ Äänestäminen yhtiökokouksissa  

Rahastoyhtiön kommentit: Ei käytetä korkosijoituskohteissa. 

 

☐  Osallistumme nimitysten valmisteluun vaikuttaaksemme hallituksen kokoonpanoon  

Rahastoyhtiön kommentit: Ei käytetä korkosijoituskohteissa. 

 

 

☐  Muu vaikuttaminen yhtiöihin:  

Rahastoyhtiön kommentit: Ei käytetä. 

 

 




