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Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa Elon 
sijoitustoimintaa
• Elon sijoitustoiminnan tehtävänä on sijoittaa 

työeläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Elon 
vastuullisen sijoittamisen periaatteiden taustalla 
on myös yhtiön yhteiskunnallinen tehtävä -
vastuu vakuutuksenottajille ja vakuutetuille.

• Vastuu eläkevaroista ulottuu vuosikymmenten 
päähän. Sijoitustoiminta on pitkäjänteistä, 
itsenäistä ja riippumatonta. 

• Huomioimme sijoitustoiminnassa 
ympäristöön, hyvään hallintoon ja sosiaaliseen 
vastuuseen liittyviä tekijöitä.

• Tavoitteena saada rahastoiduille eläkevaroille 
kaikissa markkinaolosuhteissa 
mahdollisimman hyvä ja riittävä tuotto 
halutulla  riskitasolla.  

• Elon  näkemyksen  mukaan vastuullisilla 
toimintatavoilla voidaan saavuttaa parempia 
sijoitustuottoja ja hallinnoida samalla 
sijoituksiin liittyviä riskejä.
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Vastuullinen sijoittaminen turvaa eläkkeet

Vastuullinen sijoittaminen

Sijoitusomaisuus

23 053
milj.€

227 200
Eläkkeensaajaa

Työeläke-
vakuutusmaksut

3 511
milj.€

Eläkkeiden 
maksaminen

3 444
milj.€

424 500
Työntekijää

84 000
Yrittäjää

Sijoitus-
toiminnan tuotot

1 608
milj.€

Vakavarai-
suuden

vahvistamiseen

536
milj.€

Rahastoihin tulevia 
eläkkeitä varten

967
milj.€

Elon kestävän kehityksen 
yhtiöön sijoittama pääoma 
Yhtiön tuottamat positiiviset 
vaikutukset ympäristöön ja 
yhteiskuntaan.

ESG-riskien arviointi
Yhtiön kyky hallita ESG- riskejään. 
Arvioimme ESG- riskien tasoa, 
suuntaa ja suhdetta 
kilpailijoihin.

Vaikuttaminen yhtiöihin
Pyrimme vaikuttamaan yhtiöön 
rakentavalla tavalla, jotta 
yhtiön toiminta olisi 
kestävämmällä pohjalla –
molemminpuolinen hyöty

Yhtiöiden ESG- raportointi
Saamme tietoa yhtiön ESG-
riskeistä ja –mahdollisuuksista 
ja otamme ne huomioon yhtiön 
arvioinnissa

Sijoituksen arvonnousu
Osingot ja sijoitusten 
arvonnousu tulevien ja 
maksussa olevien 
eläkkeiden turvana



ELON SIJOITUSTOIMINNAN 
VASTUULLISUUS MUODOSTUU 
SEURAAVISTA OSA-ALUEISTA

• vastuulliset toimintatavat

• kansainväliset normit

• sijoituskohteen vastuullisuus 

• omistajaohjaus ja muu vaikuttaminen

Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa 
sijoitustoimintaa ja sijoituskohteen valintaa, 
käytännöt vaihtelevat omaisuuslajeittain
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Tausta-ajatus:

”Kestävällä liiketoiminnalla kestävää tulosta”
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2. MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN
Mitä ratkaisuja yhtiö tarjoaa kestävän kehityksen 

haasteisiin?

1. ESG- RISKIEN MINIMOINTI
Miten yhtiö toimii? 

Elon vastuullisuusarviointi sisältää sekä riskien että 
mahdollisuuksien näkökulman

Elon lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen
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YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet

Arvioimme sijoitustemme positiivisia 
VAIKUTUKSIA MAAILMAN SUURIMPIEN 
YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAHAASTEIDEN 
RATKAISUIHIN ja lisäämme sijoituksiamme 
RATKAISUN TARJOAJIIN.

Esimerkkejä Elon sijoitusten vaikutuksista: 
uusiutuva energia, energiatehokkuus, 
veden riittävyys, energiatehokkaat 
kiinteistöt, ravitsemus, terveydenhuolto ja 
koulutus.

Tavoitteet hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2015, 
voimassa 2016- 2030. Päätavoitteita on 17 ja niillä 169 alatavoitetta
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Ilmastostrategian tavoitteet

1. Merkittävä osa sijoituksistamme  tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteutumista. Tulemme lisäämään sijoituksia kestävän kehityksen haasteiden 
ratkaisuihin. 

➢ Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä sijoituskohteistamme* yli puolella olisi 
mitattavissa oleva positiivinen vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan. 

▪ Nyt osakkeissa ja yrityslainoissa 34 % ja infra- ja reaalisijoituksissa 44 %

2. Pyrimme varmistamaan ettei sijoituksiimme liity liiallista ilmastoriskiä.
➢ Laskemme ja raportoimme vuosittain sijoitustemme hiilijalanjäljen ja käytämme tuloksia osana 

hiiliriskin arviointia. 

➢ Kiinteistösijoituksissa Elo liittyy kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen. Tavoite vähentää 
kiinteistöjen energiankulutusta 2017–2025 vähintään 7,5 prosenttia. 

➢ Pyrimme kehittämään tapoja arvioida hiiliriskin määrää sijoituskohteen arvonmäärityksessä.

*Tavoite koskee suoria, noteerattuja osake- ja yrityslainasijoituksia 
sekä  kaikkia infra- ja reaalisijoituksia.Vastuullinen sijoittaminen
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