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Ålandsbanken Rahastoyhtiö hallinnoi sijoitusrahastoja 
ja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Rahastojen varat 
ovat rahasto-osuudenomistajien varoja. Rahastoyhtiö 
hallinnoi rahastojen varoja rahastojen sääntöjen 
mukaan. Säännöstön mukaan rahastojen 
hallinnoinnissa on aina toimittava rahasto-
osuudenomistajien parhaan ja yhteisen edun 
mukaisesti. Rahastoyhtiön on aina tavoiteltava 
mahdollisimman hyvää, riskeihin suhteutettua tuottoa 
rahasto-osuudenomistajille ottaen huomioon 
rahastojen tavoitteet ja sijoitusrajoitukset. 
 
1 § Tausta 
 
Tämän käytännön tarkoitus on kuvata niitä omistaja-
asioiden periaatteita, joiden mukaan Ålandsbanken 
Rahastoyhtiö toimii osuudenomistajien eduksi. 
 
2 § Äänioikeuden käyttöperiaatteet 
 
Käytämme äänioikeutta hyvin harkitusti yhtiökokouksissa 
silloin, kun se on perustellusti rahastojen ja rahasto-
osuudenomistajien edun mukaista.  
 
Tätä sovelletaan lähinnä yhtiöihin, joista omistamamme 
osuus on niin suuri, että toiminta on arviomme mukaan 
perusteltua.  
 
Rahastoyhtiö hoitaa omistajan rooliaan vaatimatta 
edustusta hallituksessa, sillä hallituksen jäsenen tehtävä 
vaikeuttaisi tehokasta varainhoitoa. 
 
3 § Periaatteet osallistumisesta vaalivaliokuntatyöhön 
 
Jos meillä on rahasto-omistuksiemme perusteella oikeus 
osallistua vaalivaliokuntatyöhön, voimme osallistua 
siihen, jos se on perustellusti rahastojen ja rahasto-
osuudenomistajien edun mukaista. 
 
4 § Yhtiön toiminnan seuranta 
 
Rahastoyhtiö seuraa jatkuvasti niitä yhtiöitä, joihin 
rahastot sijoittavat, jotta voimme hyvissä ajoin havaita 
tarpeen käydä keskusteluja niiden kanssa. Seuraamme 
yhtiön liiketoiminnan ja talouden kehittymistä ja kurssin 
kehittymistä sekä ympäristöasioiden hallintaa, 
yhteiskuntavastuutyötä ja hyvän hallinnointitavan 
noudattamista (ESG-tekijöitä) yhtiön toiminnassa. 
 
5 § Toimintaperiaatteet ESG-asioissa 
 
Analysoimme ESG-tekijät yrityksissä, joihin sijoitamme, ja 
otamme ne huomioon kaikissa sijoituspäätöksissämme ja 
juoksevasti omistuksen omistusaikana. Sijoitamme vain 
sellaisiin yrityksiin, jotka noudattavat kansainvälisiä 
eettistä toimintaa, ympäristöä ja kestävyyttä koskevia 
normeja ja sopimuksia YK:n Global Compact -aloitteen 
mukaisesti.  
 
Rahastoyhtiö toimii aktiivisesti vaikuttaakseen yhtiöissä, 
joista rahastojen omistusosuus on merkittävä, siihen, että 
rahastojen valitsemia yhtiöitä hoidetaan kestävästi ja 

vastuullisesti ja että niiden hallitusten kokoonpano on 
hyvä pätevyyksien, monipuolisuuden ja tasaisen 
sukupuolijakauman osalta ja että hyvän hallinnointitavan 
vaatimukset täyttyvät myös muilta osin. 
 
6 § Tilanteet, joissa Rahastoyhtiö toimii aktiivisena 
omistajana 
 
Tilanteissa, joissa yritys, johon rahastot ovat sijoittaneet, 
rikkoo kansainvälisiä yleissopimuksia tai sopimuksia, 
salkunhoitaja dokumentoi kirjallisesti, ovatko sijoituksen 
tavoitteet edelleen voimassa (ristiriita huomioon ottaen).  
 
Ålandsbankenin ESG-toimikunta käsittelee nämä asiat ja 
ottaa kantaa siihen, ovatko yrityksen toimet asiantilan 
korjaamiseksi riittäviä, onko syytä aloittaa 
vaikutuskeskustelut muiden sijoittajien kanssa, onko 
omistuksesta syytä luopua tai ryhdytäänkö muuhun 
toimeen.  
 
ESG-komitea toimii Rahastoyhtiön hallituksen 
neuvonantajana. Hallituksella on lopullinen vastuu siitä, 
että Rahastoyhtiö noudattaa toiminnassaan vastuullisen 
sijoittamisen periaatteita. 
 
7 § Periaatteet yhteistoiminnasta muiden 
osakkeenomistajien kanssa 
 
Tapauksissa, joissa ilmenee ristiriitoja tai kansainvälisten 
normien rikkomuksia, käynnistämme keskustelun 
yrityksen kanssa yhdessä muiden sijoittajien kanssa. 
 
Yhteyshenkilönä omistaja-asioissa toimii Rahastoyhtiön 
ESG-asiantuntija. 


