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Nämä tiedot on päivitetty viimeksi 29.11.2021 

1. Avoimuus vastuullisuusriskien 

integroinnissa, ympäristöön tai yhteiskuntaan 

vaikuttavien ominaisuuksien ottaminen 

huomioon markkinoinnissa ja vastuulliset 

sijoitukset 

☒  Rahaston tavoitteena on sijoittaa  

vastuullisiin kohteisiin  

☐ Rahasto edistää muun muassa 

ympäristönsuojelua ja yhteiskuntavastuun 

kantamista  

☐  Kestävään kehitykseen liittyvät riskit otetaan 

huomioon  

sijoituspäätöksissä, mutta rahaston tavoitteena 

ei ole suosia ympäristönsuojelua, 

yhteiskuntavastuun kantamista eikä kestävän 

kehityksen vaatimukset täyttäviä sijoituksia.  

☐  Kestävään kehitykseen liittyvillä riskeillä ei ole 

merkitystä rahaston kannalta. 

Rahastoyhtiön kommentti: Vastuullisuusriski 

vaikuttaa pitkällä aikavälillä yhtiöiden kykyyn 

luoda lisäarvoa, joten vastuullisuuteen liittyvät 

arviot ovat keskeinen osa kaikkia sijoituspäätöksiä. 

Sekä ympäristöön että yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet ovat tärkeitä arvioinnin kohteita, ja 

myös yrityshallinnolla on analyyseissamme 

keskeinen merkitys. 

Rahaston tavoitteena on sijoittaa yhtiöihin, jotka 

edistävät merkittävästi vastuullisempaa 

tulevaisuutta. Siksi valitsemme yhtiöitä 

kestävyyteen liittyvin perustein ja hylkäämme 

yhtiöt, jotka eivät täytä 

vastuullisuusvaatimuksiamme. 

Olemme aktiivisia omistajia. Pyrimme ohjaamaan 

yrityksiä ottamaan kestävän kehityksen huomioon. 

Uskomme, että tämä auttaa meitä valitsemaan 

hyviä yrityksiä, joilta odotamme hyvää 

riskikorjattua tuottoa ajan myötä. Siksi käytämme 

aikaa yhtiöiden analysointiin ennen 

sijoituspäätöstä.  

Lisätietoa rahaston tavasta hallita 

vastuullisuusriskejä on verkkosivuillamme.  

 

 

Vastuullisuuteen liittyvät ominaisuudet, joihin 

rahaston hallinnoinnissa kiinnitetään erityistä 

huomiota: 

☒  Ympäristönsuojelu (esim. yrityksen ympäristö- 

ja ilmastovaikutukset) 

☒  Yhteiskuntavastuun kantaminen (esim. 

ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja 

yhdenvertainen kohtelu). 

☒  Hyvä yrityksen hallintotapa (esim. 

osakkeenomistajien oikeudet, johdon 

palkitseminen ja korruption torjunta).  

☐  Muut kestävään kehitykseen liittyvät 

ominaisuudet.  

Rahastoyhtiön kommentti: Koska rahaston 

tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen, yhtiöiden 

vastuullisuusominaisuuksiin kiinnitetään paljon 

huomiota. Rahaston tekemät sijoituspäätökset 

perustuvat kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen 

analyysiin, ja kohteiksi valitaan yhtiöitä, jotka 

edistävät vastuullisuutta seuraavilla osa-alueilla:  

Teema Kytkentä EU:n 

ympäristötavoitteisiin 

Uusiutuva energia ja 

energiatehokkuus 

1 

Pieni hiilijalanjälki 1 

Innovaatiot 

kiertotalouden, 

ilmastonmuutokseen 

sopeutumisen ym. alalla  

2 ja 4 

Kestävä liikenne ja 

infrastruktuuri 

1, 2 ja 5 

Vesitalous 3 

Luonnon 

monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien 

suojeleminen ja 

ennallistaminen 

6 

Terveys, elämisen laatu 

ja sosiaalinen osallisuus 

Yhteiskunnalliset 

tavoitteet 
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Rahasto suosii ympäristönsuojelua, 

yhteiskuntavastuun kantamista ja hyvää 

yrityshallintoa painottamalla näitä ominaisuuksia 

kaikkia rahaston sijoituskohteita koskevissa 

arvioissa.  

2. Vertailuarvot: 

☐  Rahaston vertailuarvona käytetään seuraavaa 

indeksiä: 

☒  Vertailuarvoindeksiä ei ole valittu 

Rahastoyhtiön kommentti: Rahasto käyttää 

globaalia indeksiä mukautettuna rahaston 

mandaattiin ottamalla huomioon yksittäiset 

ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet.  

Käytettävät menetelmät: 

☒ Rahasto sijoittaa 

Rahastoyhtiön kommentti: Rahastoon valitaan 

yhtiöitä, jotka edistävät merkittävällä tavalla yhtä 

tai useampaa EU:n kuudesta 

ympäristötavoitteesta: ilmastonmuutosten 

rajoittaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 

veteen ja meriin liittyvien resurssien vastuullinen 

hyödyntäminen ja suojaaminen, siirtyminen 

kiertotalouteen, saastumisen ehkäiseminen ja 

torjuminen sekä luonnon monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien suojeleminen ja ennallistaminen. 

Rahastoon valittavilta yhtiöiltä edellytetään, että 

ne eivät vahingoita merkittävästi mitään muuta 

ympäristötavoitetta. 

☒ Rahasto ei sijoita 

Tuotteet ja palvelut: 

Rahasto ei sijoiteta yrityksiin, jotka osallistuvat 

seuraavien tuotteiden valmistamiseen. Enintään 5 

% sijoituskohteen liikevaihdosta saa perustua 

kyseiseen tuotteeseen tai palveluun. 

☒  Rypälepommit, henkilömiinat 

☒  Kemialliset ja biologiset aseet 

☒  Ydinaseet 

☒  Aseet ja/tai sotamateriaali 

☒  Alkoholi 

☒  Tupakka 

☒  Rahapelit 

☒  Pornografia 

☒  Fossiilinen energia 

☒  Uraani 

☒ Muuntogeeniset organismit (GMO) 

Rahastoyhtiön kommentti: ODIN käyttää 

toiminnassaan Norges Bank Investment 

Managementin (öljyrahasto) poissulkevaa 

luetteloa.  

Linkki luetteloon yhtiöistä, joihin ODIN ei sijoita: 

https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-

forvaltning/utelukkelse-av-selskaper/ >> 

Kansainväliset normit 

Rahasto välttää sijoittamasta yhtiöihin, jotka ovat 

osallisina kansainvälisten normien ja 

yleissopimusten (YK:n Global Compact, OECD:n 

toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ym.) 

rikkomisissa ympäristönsuojeluun, 

ihmisoikeuksiin, työehtoihin ja liiketoiminnan 

etiikkaan liittyvissä asioissa. 

☒  Rahasto ei sijoita yrityksiin, jotka rikkovat 

kansainvälisiä normeja. Päätöksen tekee joko 

rahastoyhtiö tai valittu alihankkija. 

Rahasto ei sijoita yrityksiin, jotka eivät toimi 

havaittujen ongelmien korjaamiseksi tai jos rahasto 

katsoo, että yritys ei korjaa ongelmia 

hyväksyttävän ajan kuluessa. 

Rahastoyhtiön kommentti: ODIN tarkastaa uudet 

sijoituksensa ja salkkunsa kansainvälisten normien 

ja yleissopimusten rikkomusten varalta. Tällä 

hetkellä rahastoa tarkastaa Sustainalytics-

analysointiyritys. Tarkastuksen perustana 

käytetään YK:n Global Compact -periaatteita. 

Tavoitteena on tunnistaa yrityksen olennaiset 

vastuullisuusriskit ja havaita 

poissulkemiskriteeriemme mukaiset rikkomukset. 
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☒ Rahastoyhtiö vaikuttaa 

 

Rahastoyhtiö käyttää omistajan vaikutusvaltaansa 

vaikuttaakseen yrityksiin kestävän kehitykseen 

liittyvissä asioissa. Rahastoyhtiö pitää yhteyttä 

yrityksiin tavoitteenaan niiden ohjaaminen kohti 

kestävää kehitystä. 

☒  Vaikuttaminen yrityksiin 

Rahastoyhtiön kommentti: Pidämme 

sijoituskohteisiin yhteyttä sekä ennakoivasti että 

reaktiivisesti tavoitteenamme vaikuttaa yritykseen, 

jotta sitä kehitetään kestävään suuntaan. 

☒  Vaikuttaminen yritykseen yhteistyössä muiden 

sijoittajien kanssa 

Rahastoyhtiön kommentti: Vaikutamme yritykseen 

yhdessä muiden sijoittajien kanssa esimerkiksi PRI 

Collaboration Platform -alustan avulla. 

☐  Vaikuttaminen yritykseen ulkopuolisten 

toimittajien/konsulttien avulla 

Rahastoyhtiön kommentti: Ei käytetä. 

☒  Äänestäminen yhtiökokouksissa 

Rahastoyhtiön kommentti: Äänestämme joko 

osallistumalla tai ISS:n valtakirjaäänestyspalvelun 

kautta. Kannatamme kestävää kehitystä 

edesauttavia vaihtoehtoja. 

☒  Vaikutamme hallituksen kokoonpanoon 

osallistumalla vaalivaliokunnan työhön. 

Rahastoyhtiön kommentti: ODIN osallistuu 

Pohjoismaissa toimivien yritysten 

valintakomiteoiden työhön. 

 

 


