
Sijoittajilta saadut kommentit SaferGlobe Finlandin Suomen asevienti 2010: Teemana ydinaseet -

raportin artikkeliin ”Ydinasetuotantoa tuetaan suomalaisten säästöin” (Eeva Simola, s. 12–14) 

 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: 

”Ydinaseteollisuus: sijoittajan näkökulmasta valitettavasti kansainvälinen lainsäädäntö ei ota 

tilanteeseen riittävän yksiselitteistä kantaa. On totta, että YK:n sopimukset kieltävät yleisesti 

ydinaseiden käytön, mutta sallivat kuitenkin tähän poikkeuksen eli kielto ei ole tältä osin 

yksiselitteinen. Lisäksi käsityksemme mukaan uusien aseiden myynti on kiellettyä, mutta vanhoihin 

aseisiin tehtävät ylläpitotoimet ovat sallittuja. Tässäkin on siis sijoittajan kannalta erilaisia 

tulkintamahdollisuuksia. Olemme pyrkineet selvittämään omistamiemme yhtiöiden tilannetta tähän 

liittyen, mutta tietojen saaminen on haasteellista myös meillekin. Rahastosijoitusten osalta emme 

mene salkkutasolle, vaan vastuullisuusperiaatteidemme mukaan kiinnitämme huomiota 

rahastoyhtiöiden oman toiminnan vastuullisuuteen ja kansainvälisten normien noudattamiseen. 

Ennen sijoitusten tekoa kysymme potentiaalisilta varainhoitajilta paljon vastuullisuuteen liittyviä 

kysymyksiä ja tuomme esille omaa omistajapolitiikkaamme. Sijoittajan näkökulmasta olisi 

suotavaa, että valtiot tekisivät tässä ydinaseasiassa poliittisia päätöksiä ja sitä kautta määrittäisivät 

yksiselitteisesti pelikentän rajoja.” 

 - Anna Hyrske, Head of Responsible Investments, Ilmarinen 

 

Kirkon keskusrahasto: 

”Olemme tietoisia Kirkon eläkerahaston salkussa olevista yhteyksistä ydinaseteollisuuteen. 

Pyrimme jatkuvasti seuraamaan ja muokkaamaan salkkuamme, jotta se täyttäisi mahdollisimman 

hyvin meidän vastuullisuuskriteerit. Pienenä toimijana globaalilla sijoitusmarkkinalla joudumme 

ulkoistamaan osan toiminnoista, näin ollen salkun muokkaaminen on aikaa ja voimavaroja vievää 

työtä. 

Tässä esimerkkinä meidän toimenpiteitä asian parantamiseksi: 

*Kirkon eläkerahasto seuraa ydinaseita valmistavia yrityksiä yritysvastuuanalyysiin erikoistuneen 

asiantuntijan Ethix SRI Advisorsin avulla. 

*Eläkerahaston salkussa tällaisia yrityksiä löytyy pääasiassa passiivisijoituksista, eli 

osakeindeksirahastoissa (BlackRock). Indeksirahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa rahansa 

vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin. Indeksirahasto ei ota näkemystä osakevalintoihin, vaan 

ostaa osakkeita samalla painolla kuin ne ovat indeksissä. Kirkon eläkerahasto käyttää 

osakeindeksirahastoja, koska passiivisen hallinnoinnin takia tämä on kuluiltaan aktiivista rahastoa 

edullisempi ja indeksirahasto antaa sijoittajalle tehokkaan hajautuksen kyseiselle osakemarkkinalle. 

Kirkon eläkerahasto etsii parhaillaan vastuullisilla kriteereillä toimivia, kustannustehokkaita 

osakeindeksirahastoja. 

*Eläkerahasto keskustelee aktiivirahastojen salkunhoitajien kanssa, mikäli meidän rahastoista 

löytyy kiistanalaisia aseita valmistavia yrityksiä. 

Meillä on salkussa rahastojen kautta viestissäsi mainittuja yrityksiä, sen sijaan emme ymmärtäneet 

mikä Nomuran, SEB ja Aberdeenin rooli tässä sinun liitteessäsi oli ja miten se liittyy mainittuihin 

yrityksiin.”  

 - Ira van der Pals, Sijoitusjohtaja, Kirkon keskusrahasto 

 

Kuntien eläkevakuutus KEVA: 

”ST Engineering on edelleen Kevan sijoitussalkussa ulkoisen omaisuudenhoitajan kautta. 

Saatuamme tiedon STE:n yhteydestä henkilömiinoihin otimme välittömästi yhteyttä kyseiseen 

omaisuudenhoitajaan ja pyysimme selvityksen ST Engineeringin kanssa käydystä keskustelusta. 

Omaisuudenhoitaja on käynyt säännöllistä ja yksityiskohtaista dialogia yrityksen kanssa niin 

henkilömiinoista kuin muistakin vastuulliseen sijoittamiseen liittyvistä kysymyksistä, ja 

kannustamme heitä tekemään näin myös jatkossa. Kevan politiikkana vastuullisuuskysymyksissä on 

aktiivinen vaikuttaminen ja keskustelu osakkeiden myynnin sijaan. Tämä on linjassa YK:n 

vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kanssa, jotka Keva on allekirjoittanut. STE valmistaa 



henkilömiinoja vain Singaporen hallituksen pyynnöstä, eikä myy niitä ulkopuolisille. Toiminnan 

laajuutta viime vuosina ei ole pystytty varmistamaan. 

Kevan vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ei kuulu ns. negatiivinen seulonta, jossa tiettyjä 

toimialoja rajataan sijoitusuniversumin ulkopuolelle. Käytämme normeihin perustuvaa seulontaa, 

jonka ulkopuolinen vastuullisuuskysymyksiin erikoistunut palveluntarjoaja, GES Investment 

Services, toteuttaa puolestamme. Lähtökohtana tässä on kansainvälisten sopimusten noudattaminen; 

yritysten liiketoiminnan tulee tapahtuu lakien ja sopimusten puitteissa. Näin ollen emme ole 

sulkeneet tupakkatuotteita tai alkoholia valmistavia yrityksiä sijoitusuniversumimme ulkopuolelle. 

Mielestämme yhtiö voi siis toimia hyvinkin vastuullisesti ja olla vastuullisen sijoittamisen 

sijoituskohde, vaikka toimiala olisi jonkun mielestä paheksuttava. 

GES:n suhtautuminen ydinaseteknologiaan on yksinkertaistettuna se, että jos yrityksen 

liiketoimintaan kuuluu jollakin lailla kehittää ja edistää uutta ydinaseteknologiaa, se on ydinaseiden 

riisuntasopimuksen vastainen ja rikkoo international humanitarian law (IHL). Sen sijaan jos 

valmistaa olemassa olevaa teknologiaa tai muutoin kehittää ydinteknologiaa, se ei aiheuta itsessään 

mustalle listalle joutumista. GES:in ns. exclusion-listalla on eurooppalaisista yhtiöistä BAE 

Systems, EADS, Finmeccanica, Safran ja Serco osallisuudestaan kotimaidensa valtioiden 

ydinaseohjelmaan/sen kehittämiseen. Näihin yhtiöihin meillä siis ei ole suoria osakesijoituksia.” 

 - Ari Huotari, Sijoitusjohtaja, KEVA 
[Keva korjasi myöhään: Kevalla on omistuksia, siis suoria osakesijoituksia, Barclays- ja Credit Suisse -pankkeihin ja rahastosijoituksia JP Morgan ja 

Nomura -rahastoyhtiöihin. Näitä käsitellään raportissa. -sovittu toim.huom.] 

 

Nordea Rahastoyhtiö Suomi:  

”Nordean rahastoyhtiöiden vastuullisen sijoittamisen politiikka kattaa Nordean sijoiturahastojen 

etiikkaan, yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvät linjanvedot. Näistä yksi on ns. 

laittomien aseiden linjanveto, jonka mukaan Nordean rahastoissa ei sijoiteta laittomia aseita 

valmistaviin yhtiöihin. Laittomat aseet käsittävät kemiallisten ja biologisten aseiden, 

rypälepommien ja maamiinojen lisäksi ydinaseet.  

Nordean laittomien aseiden poissulkeminen sijoitusrahastoista koskee vain laittomia aseita 

valmistavia, muuttavia tai modernisoivia yhtiöitä. Poissulkemista ei toteuta ko. yhtiöiden 

alihankkijoiden, asiakkaiden tai muiden vastaavassa suhteessa olevien yhtiöiden kohdalla. Näihin 

sovelletaan tapaus- ja rahastokohtaisesti Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikan muita osia.” 

 - Antti Savilaakso, Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, Nordea Rahastoyhtiö Suomi 

 

 

 

 

 


