
Haitallisten kestävyysvaikutusten 
huomioon ottaminen Nordea 
Henkivakuutuksessa 

1. Johdanto 
Tämä on kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitus-
palvelusektorilla 27. päivänä marraskuuta 2019 annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 
4 artiklan mukainen ilmoitus Nordea Henkivakuutuksen 
haitallisista kestävyysvaikutuksista.

Nordea Henkivakuutus ottaa huomioon sijoitustensa 
pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin niissä 
sijoituksissaan, joiden osalta se tekee itse sijoituspäätökset. 
Sellaisten yhtiön taseeseen sisältyvien varojen kohdalla, joista 
Nordea Henkivakuutus ei suoraan tee sijoituspäätöstä, pää-
asiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ei oteta huomioon. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pääasialliset haitalliset 
vaikutukset kestävyystekijöihin otetaan huomioon Nordea 
Henkivakuutuksen tarjoamissa sijoituskoreissa ja laskuperus-
tekorkoisten vakuutusten katteena olevassa sijoitussalkussa.

Nordea Henkivakuutuksen sijoituspäätösten ympäristöön 
ja yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti 
vastuullisen sijoittamisen periaatteissamme (Responsible 
Investment Policy) kuvatussa asianmukaisen huolellisuuden 
prosessissamme. Koska Nordea Henkivakuutus on varojen 
omistaja, otamme sijoitusprosessissamme pääasialliset hai-
talliset vaikutukset huomioon valitsemalla sellaisia varain-
hoitajia ja sijoituskohteita, joiden sijoitusstrategiassa otetaan 
huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset. Jos valitun 
varainhoitajan toiminnassa havaitaan puutteita pääasiallisten 
haitallisten vaikutusten arvioinnissa, aloitamme vaikuttamis-
toimet, joiden tavoitteena on havaittujen puutteiden korjaa-
minen. Pääasialliset haitalliset vaikutukset voidaan lisäksi 
ottaa huomioon yksittäisen sijoituskorin sijoitusstrategian 
tasolla.

Tämä ilmoitus on tullut voimaan 10. maaliskuuta 2021 ja 
päivitetty viimeksi 15. helmikuuta 2022. Ilmoitus tarkistetaan 
vähintään kerran vuodessa.

2. Pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutus-
ten ja -indikaattorien tunnistaminen ja priorisointi
Nordea Henkivakuutus on luonut vahvan hallintorakenteen 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvien 
seikkojen hallitsemiseksi. Sitä kuvataan Nordea Henkivakuu-
tuksen käytännesäännöissä: Responsible Investment Policy, 
Climate Change Policy ja Engagement Policy. Nordea Henki-
vakuutus pyrkii tunnistamaan sijoituspäätöstensä mahdolliset 
haitalliset kestävyysvaikutukset useilla tavoilla. Vältämme 
sijoituksia yhtiöihin, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksi-
amme, ja valitsemme sijoituskohteita, jotka ovat Responsible 
Investment policy -käytännesääntöjemme mukaisia. Tar-

kastelemme sijoituskohteita säännöllisesti varmistaaksem-
me, että vaatimuksemme täyttyvät. Emme sijoita sellaisiin 
kohteisiin, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset arvioimme 
suuriksi yhden tai useamman indikaattorin suhteen. Pyrimme 
käyttämään varainhoitajia, jotka ovat edelläkävijöitä, kun 
tarkastellaan niiden tapaa ottaa ESG-näkökohdat huomioon 
prosesseissaan. Näin voimme tunnistaa ja priorisoida sijoituk-
sia, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat pienemmät 
kuin muiden. 

Hankimme tietoa kestävyystekijöistä suoraan varainhoi-
tajiltamme ja ulkopuolisista tietopalveluista, jotta voimme 
tunnistaa sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyys-
vaikutukset. 

3. Pääasialliset haitalliset vaikutukset ja niihin 
liittyvät toimet
Lähes kaikki taloudellinen toiminta voi vaikuttaa useisiin 
kestävyystekijöihin joko myönteisesti tai haitallisesti. Ilmasto 
on yksi kestävyystekijä, johon sijoituksemme voivat vaikuttaa 
haitallisesti. Pidämme ilmastonmuutosta suurimpana maa-
palloon, ekosysteemeihin ja yhteisöihin kohdistuvana uhkana. 
Lisäksi se on merkittävä asia pitkäaikaisen sijoittajan näkökul-
masta. Tuemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita, joiden 
mukaan maapallon keskilämpötilan nousu pidetään selvästi 
alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyri-
tään toimiin, joilla lämpötilan nousu saataisiin rajattua alle 1,5 
asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan. Tätä edistääksem-
me ja toimiaksemme haitallisia vaikutuksia vastaan, olemme 
sitoutuneet muuttamaan sijoitussalkkumme, kaikki omaisuus-
lajit huomioiden, hiilineutraaleiksi viimeistään vuoteen 2050 
mennessä. Asetamme välitavoitteita viiden vuoden välein ja 
raportoimme edistymisestämme vuosittain. 

Nordea Henkivakuutus seuraa ja arvioi kaikkien omaisuus-
lajien hiilidioksidipäästöjä kohdassa 1 mainittuja poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Sijoitussalkkuumme liittyvät päästöt ovat 
vähentyneet merkittävästi vuosina 2018–2020. Odotamme 
tämän kehityssuunnan jatkuvan, koska asetamme viiden 
vuoden välein välitavoitteita ja olemme sitoutuneet hiilineut-
raaliustavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä. 

Ilmaston lisäksi Nordea Henkivakuutus ottaa sijoitus-
päätöksissään huomioon useita pääasiallisia haitallisia 
kestävyystekijöitä, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin 
ja ihmisoikeuksiin sekä korruption ja lahjonnan estämiseen. 
Suunnitelmiemme mukaan tulemme antamaan tarkempia 
tietoja pääasiallisista haitallisista vaikutuksista tietojen saata-
vuuden parantuessa.
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4. Pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin 
puuttuminen
Otamme kestävyystekijöihin kohdistuvat haitalliset vai-
kutukset huomioon sijoitusprosessissamme. Arvioimme 
sijoituskohteet ja valitut varainhoitajat näiden vaikutusten 
kannalta ennen sijoituspäätöksen tekoa. Olemme ilmoitta-
neet varainhoitajillemme, että odotamme niiden vuoden 2024 
loppuun mennessä sitoutuvan hiilineutraalisuustavoitteeseen. 
Suurimmasta osasta Nordea Henkivakuutuksen varoista vas-
taavat varainhoitajat, joille on annettu ESG-luokitus. Pyrimme 
välttämään sijoituskoreissamme sijoituksia fossiiliyhtiöihin, 
mikäli niillä ei ole uskottavaa siirtymäsuunnitelmaa, joka vas-
taa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja pyrkimyksiä.

Seuraamme jatkuvasti valitsemiamme sijoituskohteita nor-
miperusteista seulontaa ja vähimmäisvaatimuksia käyttäen. 
Jos varainhoitajan ei katsota puuttuvan kestävyystekijöihin 
kohdistuviin pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin tyydyttä-
vällä tavalla, Nordea Henkivakuutus käynnistää vaikutta-
mistoimet, joiden tavoitteena on parantaa varainhoitajan 
tapaa puuttua pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin. Nordea 
Henkivakuutus päättää toimien laajuudesta ja tasosta, ja ne 
saattavat viime kädessä johtaa varainhoitajasta luopumiseen. 

Nordea-konsernin henkivakuutusyhtiöt perustivat vuon-
na 2021 vastuullisuuskomitean (Sustainability Committee) 
ESG-hallintotapojen vahvistamiseksi. Sustainability Commit-
teen tarkoituksena on ottaa käyttöön ja seurata vastuullisen 
sijoittamisen käytäntöjä kaikissa Nordea-konsernin henki-
vakuutusyhtiöissä.

5. Lyhyt yhteenveto vaikuttamispolitiikasta 
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa Nordea Henkivakuu-
tuksen vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä. Nordea Henki-
vakuutus uskoo, että osakkeenomistajien oikeuksien käyttö 
sekä varainhoitajiin ja sijoituskohdeyrityksiin vaikuttaminen 
vahvojen ESG-käytäntöjen varmistamiseksi on tärkeä keino 
turvata osakkeenomistajien ja yhteiskunnan edut pitkällä 
aikavälillä.

Nordea Henkivakuutus määrittelee vaikuttamisen varain-
hoitajan, yhtiön tai muiden sidosryhmien kanssa käytäväksi 
järjestelmälliseksi vuoropuheluksi, jonka tavoitteena on saada 
aikaan parannuksia havaituissa vastuullisuuteen liittyvissä 
asioissa. Nordea Henkivakuutus pyrkii vaikuttamaan varain-
hoitajiin ja yhtiöihin tavalla, joka parantaa sen sijoitusten 
tuottoa pitkällä aikavälillä, riskienhallintamenettelyjä ja ESG-
tasoa sekä edistää reaalitalouden myönteistä muutosta.

Nordea Henkivakuutus priorisoi ja kohdistaa ennakoivan 
vaikuttamistoimintansa priorisoitujen teemojen, esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien, perusteella suu-
rimpiin omistuksiinsa sekä toimialoihin ja yrityksiin, joiden 
ESG-riskin katsotaan olevan olennainen tai tavanomaista 
suurempi. Lisäksi Nordea Henkivakuutus käy tapauskohtaisia 
vuoropuheluja varainhoitajien ja yhtiöiden kanssa tilanteissa, 
joissa havaitaan tiettyjä ESG-asioihin liittyviä tapahtumia tai 
rikotaan kansainvälisiä normeja. 

Lisätietoja on Nordea Henkivakuutuksen verkkosivuilla 
julkaistussa Omistajaohjauksen periaatteet -dokumentissa. 

6. Kansainväliset standardit
Nordea Henkivakuutuksen tapa käsitellä pääasiallisia hai-
tallisia vaikutuksia perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja 
normeihin. Responsible Investment policy -käytännesääntöm-
me koskevat kaikkea itse hoitamaamme varallisuutta, ja ne 
perustuvat muun muassa seuraaviin standardeihin:

• YK:n Global Compact -aloite 

• OECD:n hyvän hallintotavan periaatteet 

• OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille 

• YK:n ihmisoikeuksien julistus 

• YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevat ohjaa-
vat periaatteet 

• Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet 

• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset 

• Ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus 

• YK:n korruption vastainen yleissopimus 

• Kansainvälinen rypäleasesopimus

• YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen mukainen 
Pariisin ilmastosopimus
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