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EETTINEN ASIANTUNTIJAPALVELU SEURAKUNTASIJOITTAJILLE
Kirkon keskusrahasto on neuvotellut uuden sopimuksen yritysvastuuanalyyseihin erikoistuneen tutkimus- ja konsulttiyhtiö Ethix SRI Advisorsin kanssa. Uuden sopimuksen mukaan seurakunnilla on mahdollisuus
liittyä Ethixin eettiseen seulontapalveluun yhdessä keskusrahaston kanssa. Yhteisen sopimuksen tarkoitus on alentaa kaikkien osapuolten kustannuksia ja helpottaa palvelun käytännön järjestelyitä. Ethixin tarjoamaan palveluun kuuluu:
sijoitussalkun yritysten seulonta ja tutkimus kansainvälisten sopimusten ja erityisten toimialojen perusteella
yhteisten vaikuttamistapausten valinta seulontatulosten perusteella
raportointi seulontatuloksista ja vaikuttamistapausten edistymisestä.
Eettinen asiantuntijapalvelu sopii seurakuntasijoittajalle, joka haluaa saada lisätietoja sijoitussalkkunsa sisällöstä ja olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa yritysten toimintaan. Seulonta paljastaa sijoitussalkun kansainväliset sopimusrikkomustapaukset ja erityisillä toimialoilla toimivat
yritykset (tupakka, alkoholi, pornografia, uhkapeli ja aseet).
Seulontatuloksien perusteella keskusrahasto ja seurakunnat valitsevat
yhteiset vaikuttamistapaukset mm. tapauksen vakavuuden tai tietyn aiheen perusteella. Seulonta suoritetaan yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Seulonta edellyttää, että sijoittaja kokoaa yhden listan sijoitussalkkunsa omistuksista. Tämä lista lähetetään eteenpäin Ethixille, joka raportoi takaisin
sijoitussalkun seulontatuloksista. Keskusrahasto valitsee tapaukset yhdessä seurakuntien kanssa ja valvoo tapausten edistymistä vuoden aikana. Keskusrahasto raportoi vaikuttamistapausten kehityksestä kaksi kertaa vuodessa seurakunnille.
Lisätietoja eettisestä asiantuntijapalvelusta ja siihen osallistumisesta julkaistaan lähiviikkojen aikana.
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Ethix SRI Advisors on ruotsalainen yritysvastuuanalyysiin erikoistunut asiantuntijayritys. Ethix on perustettu 1999 ja se koostuu 20 hengen asiantuntijatiimistä. Ethix on ollut alan uranuurtaja Pohjoismaissa ja Euroopassa. Ethixin
toimipiste sijaitsee Tukholmassa, ja heillä on suomalainen yhteyshenkilö joka
toimii Suomen puolella. Ethix tekee yhteistyötä mm. Nordean, Sampo Pankin ja
Ruotsin kirkon kanssa.
Yhteisten sijoitusratkaisujen kehittäminen
Kevään ja kesän 2009 aikana keskusrahasto ja kirkon vastuullisen sijoittamisen projekti tutkivat mahdollisuuksia kehittää koko kirkon tasolla
yhteisiä vastuullisia sijoitusratkaisuja. Lisätietoja julkaistaan myöhemmin.
Kuvaus vastuullisten sijoitusrahastojen kotimaisesta tarjonnasta
KIRKKO -verkon intranetiin on lisätty kattava kuvaus Suomessa markkinoitavista vastuullisista rahastoista. Dokumentin tarkoitus on kuvata erilaisia lähestymistapoja vastuullisissa rahastoissa sekä hahmottaa tarjonnan laajuutta. Rahastokuvaus ei suosittele rahastoja eikä aseta niitä paremmuusjärjestykseen. Kuvaus löytyy Seurakuntien talous ja hallinnointi-sivuilta talousasioiden alla (kohta 9. Sijoitusasiat). Sijoitusasiat kohdassa löytyy myös esitysmateriaali Vastuullisen sijoittamisen teemapäivästä, joka järjestettiin seurakuntien talousvastaaville Tampereella, Oulussa ja Helsingissä syksyn 2008 aikana. Ruotsinkieliset esitykset Lärkkullan
taloushallinto-kurssilta helmikuussa 2009 löytyvät myös Sijoitusasiat–
sivuilta.
Teemailtapäivä yritysvastuusta
Kirkon omistajapolitiikka valmistuu kevään 2009 aikana. Omistajapolitiikan tarkoitus on selkeyttää kirkon toimintatapoja aktiivisena omistajana.
Osana tätä toimintaa kirkon vastuullisen sijoittamisen neuvottelukunta
järjestää suomalaisille yritysjohtajille suunnatun teemailtapäivän Vastuullinen strategia yritysten menestystekijänä 28. huhtikuuta Helsingin seurakuntayhtymän tiloissa. Iltapäivän aikana kuullaan esimerkkejä kestävän
liiketoiminnan käytännöistä ja keskustellaan siitä, miten kestävän liiketoiminnan parhaita käytäntöjä voitaisiin edistää.
Vastuullisen sijoittamisen verkkosivusto
Keväällä 2009 avattava kirkon vastuullisen sijoittamisen verkkosivusto
avaa kirkolle uuden tiedotuskanavan. Sivusto on suunnattu kirkon ja
seurakuntien lisäksi kaikille vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille.
Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvien taustatietojen lisäksi sivustolla julkaistaan ajankohtaisia tietoja alan kehityksestä ja keskusrahaston toimista.
Uusi sähköpostiosoite avattu
Kysymyksiä vastuullisesta sijoittamisesta voi nyt lähettää suoraan osoitteeseen: kysy.sijoittamisesta@evl.fi
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Lisätiedot: projektipäällikkö Magdalena Lönnroth, puh. 09-1802 215 tai
magdalena.lonnroth@evl.fi.
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