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Toimitusjohtajan katsaus
Vastuullisuus on olennainen osa toimintaamme

Me Nordea Henkivakuutuksessa - tuttavallisem-
min Nordea Lifessa - haluamme olla edelläkä-
vijä vastuullisuudessa omalla toimialallamme. 
Panostamalla vastuullisuuteen varmistamme, että 
toimintamme on asiakkaiden, työntekijöiden ja 
yhteiskunnan odotusten mukaista. 

Vuosi 2022 oli jo kolmas peräkkäinen poikkeusvuosi. Ensin ko-
ronapandemia mullisti niin asiakkaidemme, työntekijöidemme 
kuin koko ympäröivän yhteiskunnan arjen. Mennyt vuosi tullaan 
puolestaan muistamaan niin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan 
kuin energiakriisistä, inflaation kiihtymisestä ja korkojen nou-
susta. Tilanteesta huolimatta vakavaraisuutemme säilyi hyvällä 
tasolla läpi vuoden 2022 ja pystyimme poikkeusaikanakin tarjo-
amaan asiakkaillemme heidän tilanteisiinsa sopivia palveluita ja 
ratkaisuja. 

Suomalaisten kiinnostus henkivakuuttamista kohtaan on 
edelleen kasvanut ja se näkyi myös meillä. Asiakkaiden halu va-
rautua elämän odottamattomiin tapahtumiin sekä tarve turvata 
omaa ja läheisten tulevaisuutta lisääntyi. Myös säästäminen ja 
erityisesti vastuullinen sijoittaminen kiinnostivat asiakkaitamme 
yhä enemmän. Vastuullisuutta painottavien sijoituskoriemme 
valikoima laajeni vuoden 2022 aikana ja nostimme usean ole-
massa olevan sijoituskorimme vastuullisuustasoa. 

Vastuullisuus tuo merkityksellisyyttä henkilöstöllemme. 
Olemme oman työmme kautta vaikuttamassa ja rakentamassa 
kestävämpää tulevaisuutta. Missiomme on turvata asiakkai-
demme tulevaisuutta ja auttaa asiakkaitamme vaurastumaan. 
Tämä perustehtävämme kuvaa hyvin työmme yhteiskunnallista 
merkitystä. Se oli vastuullisuustyömme keskiössä vuonna 2022 
ja tulee olemaan myös tänä vuonna. Kehitämme jatkuvasti 
palveluitamme ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme yhä 
parempia asiakaskokemuksia kaikissa kohtaamisissa. Mennyt 
vuosi näyttäytyi myös valtavana haluna auttaa ja yhteiskunta-
vastuutoimintamme kasvuna erityisesti Ukrainan pakolaisten 
parissa.   

Olen ylpeä tekemästämme työstä, suuri kiitos siitä jokaiselle 
lifelaiselle. Lämmin kiitos myös asiakkaillemme ja sidosryhmil-
lemme. Tavoitteenamme on olla tänään parempi kuin eilen. 
Nordea Henkivakuutuksen vastuullisuustyöstä voit lukea lisää 
tästä katsauksesta. 

Pekka Luukkanen 
Toimitusjohtaja, Nordea Henkivakuutus



Tapamme toimia
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Vastuullisuus 
toiminnassamme
Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu 
strategiassamme, prosesseissamme ja arvoket-
jussamme. Eettiset ohjeemme pohjautuvat muun 
muassa YK:n Global Compact -aloitteeseen kestä-
vän liiketoiminnan edistämiseksi.

Toiminnan lähtökohtana vastuullisuus
Nordea Henkivakuutuksessa vastuullisuus on osa jokapäi-
väistä työtämme. Meidät on palkittu muun muassa Suomen 
laatupalkinnolla sekä toiminnastamme vastuullisena henkiva-
kuutusyhtiönä. Toimintamme on läpinäkyvää ja raportoimme 
siitä avoimesti. Julkaisemme vuosittain vuosikertomuksen sekä 
vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen, 
jotka ovat vapaasti saatavilla verkkosivuillamme.

Suomen Laatuyhdistyksen jakama laatupalkinto on osoitus 
organisaatiomme erinomaisesta suorituksesta strategisiin ta-
voitteisiimme nähden. Pitkäjänteinen ja liiketoimintaan integroi-
tu kehittäminen vahvistaa kilpailukykyä ja tukee organisaatioita 
myös poikkeustilanteissa. Olemme saaneet kolme kertaa peräk-
käin Capital Finance Internationalin (CFI.co) Most Sustainable 

Assurance Nordic -palkinnon. Tuomaristo mainitsi perusteluis-
saan erityisesti vastuullisuuden huomioimisen kaikissa yhtiön 
prosesseissa riskien vähentämiseksi ja asiakaskokemuksen 
parantamiseksi.

Pitkäjänteinen ja liiketoimintaan 
integroitu kehittäminen vahvistaa 
kilpailukykyä ja tukee organisaatioita 
myös poikkeustilanteissa. 

Asiakas keskiössä 
Asiakaskeskeisyys ja erinomaiset asiakaskokemukset ovat 
strateginen painopisteemme. Tämä näkyy erityisesti tuote-
kehityksessämme. Nordea Henkivakuutuksessa toimii muun 
muassa kaksi asiakasyhteisöä, joissa asiakkaamme pääsevät 
osallistumaan uusien tuotteidemme ja palveluidemme suunnit-
teluun sekä olemassa olevien kehittämiseen. Taustalla on halu 
ymmärtää ja kehittää toimintaamme nimenomaan asiakkaan 
näkökulmasta. Vuonna 2021 avaamamme oma asiakaspalvelu, 
joka auttaa ja neuvoo asiakkaitamme erilaisissa vakuutus- ja 
korvausasioissa on saanut hyvän vastaanoton ja työmme asia-
kaskokemuksen kehittämisen parissa jatkuu edelleen. Asioinnin 
helppous, palvelun saatavuus ja asiakastyytyväisyys ovat asioi-
ta, joihin kiinnitämme huomiota myös jatkossa.
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Ilmastonmuutos 
vaikuttaa kaikkeen 
toimintaamme
Viimeiset kolme vuotta tullaan muistamaan vuo-
sina, jolloin koronavirus tuntui pysäyttävän koko 
maailman. Ilmastonmuutosta se ei kuitenkaan ole 
pysäyttänyt, ja siksi valtioiden ja yritysten toi-
met ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi ovat 
entistäkin tärkeämpiä. Nordea Henkivakuutukses-
sa ympäristövastuun huomioiminen näkyy sekä 
liiketoimintamme periaatteissa että omassa joka-
päiväisessä työssämme.

Ympäristövastuu on osa sijoitustoimintaamme
Sijoitustoimintaamme ohjaavat Vastuullisen sijoittamisen peri-
aatteet ja ilmastonmuutokseen liittyvät periaatteemme.

Sijoitussalkkumme tulevat olemaan hiilineutraaleja vuoteen 
2050 mennessä. Tämä päämäärä ohjaa vahvasti sijoitustoimin-
taamme. Vaikutamme esimerkiksi omistajaohjauksen ja mata-
lan hiilijalanjäljen omaavien sijoitustuotteiden kautta. Lisäksi 
pienennämme kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä monin eri 
toimenpitein. Kerromme tarkemmin toimenpiteistämme ja väli-
tavoitteista sijoitustemme hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi 
myöhemmin tässä raportissa.

Ympäristöasiat keskiössä myös omassa toiminnassamme
Nordea Henkivakuutuksen toimitilat sijaitsevat Helsingin 
Kaisaniemessä ja ne ovat BREEAM-sertifioidut. Toimitilojen 
keskeinen sijainti mahdollistaa entistä useammalle työntekijäl-
lemme julkisten kulkuvälineiden käytön työmatkoilla. Tiloissa 
on huomioitu ympäristönäkökulmat kattavasti muun muassa 
lajittelun, valaistuksen ja ilmanvaihdon kautta. Vuonna 2022 
lähdimme mukaan myös energiansäästötalkoisiin ja Astetta 
Alemmas -kampanjaan, jotka jatkuvat edelleen. 

Työskentelymallimme on joustava ja siinä yhdistyvät läsnä- ja 
etätyön parhaat puolet. Joustavan työskentelymallin myötä 
lisääntynyt etätyö ja virtuaalikokousten mahdollistama vähen-
tynyt työmatkustaminen merkitsevät pienempää hiilijalanjälkeä. 

Samalla syntyy myös taloudellisia säästöjä ja henkilötasolla 
parempaa jaksamista sekä parempaa työn ja vapaa-ajan välistä 
tasapainoa. 

Asiakkaiden ja ympäristön asialla
Tavoitteemme on kehittää toimintaamme ympäristön kuor-
mituksen vähentämiseksi. Asiakasviestinnän osalta olemme 
ottaneet merkittäviä edistysaskeleita digitalisaation suuntaan, 
mikä on osaltaan vähentänyt paperitulosteiden määrää. Etsim-
me myös uusia keinoja, joilla voimme parantaa palveluidemme 
saatavuutta ja asiakaslähtöistä kehitystyötä.
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Vaatimusten 
mukaista toimintaa ja 
laadukkaita prosesseja
Hyvä hallintotapa tarkoittaa meille eettisen liiketoi-
minnan sekä lakien ja säännösten noudattamisen 
lisäksi hyvin suunniteltuja prosesseja ja toiminta-
mallin jatkuvaa parantamista. Nordea Henkivakuu-
tuksessa laatu on erottamaton osa vastuullisuutta.

Toimintamme on vahvasti säänneltyä
Huolehtimalla taloudellisesta suorituskyvystämme ja riskien-
hallinnasta luomme vastuullista liiketoimintaa. Verojen maksa-
minen, rahanpesun esto, yksityisyyden suoja ja tietoturvallisuus 
ovat kaikki esimerkkejä prosesseistamme, jotka ovat tarkoin 
määriteltyjä jo lainsäädännön kautta. Panostamalla vaatimus-
ten mukaiseen toimintaan haluamme myös rakentaa luottamus-
ta ja varmistaa, että toimintamme on asiakkaiden, työntekijöi-
den ja yhteiskunnan odotusten mukaista. 

ISO 9001 -laatusertifikaatti 2015 lähtien
Nordea Henkivakuutukselle myönnettiin vuonna 2015 ISO 9001 
-laatustandardin mukainen sertifikaatti. Olimme ensimmäinen 
henkivakuutusyhtiö pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla markki-
noilla, jolle sertifikaatti myönnettiin. Sertifikaatin saavuttaminen 

tarkoittaa sitä, että toimintamallimme on tarkasti suunniteltu ja 
kuvattu, ja sitä noudatetaan. Tämä johtaa tasaiseen ja hyvään 
palvelun laatuun. Yhtiön toimet on auditoidaan vuosittain. ISO 
9001 -laatusertifikaatti kattaa kaikki Nordea Henkivakuutuksen 
tuotteet ja palvelut sekä toimintamallin prosessit ja toiminnot.

EFQM kuusi tähteä ja Suomen laatupalkinto 2020
Olemme osallistuneet EFQM Recognised for Excellence -arvi-
ointiin kolmesti. Se on ulkoinen asiantuntija-arvio organisaation 
toiminnasta ja tuloksista ja perustuu EFQM Excellence -malliin. 
Vuosien 2016 ja 2018 arvioinneissa saavutimme neljä tähteä. 
Vuonna 2020 tehdyssä arvioinnissa saimme erinomaiset pisteet 
ja kuusi tähteä. Pistemäärä oli yksi kautta aikojen parhaista 
tuloksista Suomessa ja se kertoo vahvasta sitoutumisestam-
me pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tämän arvion perusteella 

Nordea Henkivakuutukselle myönnettiin Suomen laatupalkinto 
2020. Saatu tunnustus on osoitus siitä, että organisaatio ja sen 
henkilöstö ovat sitoutuneita suorituskyvyn systemaattiseen pa-
rantamiseen. Arviointiryhmän mukaan yhtiö on luonut kestävän 
toiminnan kulttuurin yhteisöönsä.
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Vastuu ihmisistä ja 
yhteiskunnasta
Tavoitteenamme ovat tyytyväiset työntekijät ja 
tyytyväiset asiakkaat. Kokemus työn merkityksel-
lisyydestä on ihmisille yhä tärkeämpää. Nordea 
Henkivakuutuksessa me uskomme, että hyvällä 
työntekijäkokemuksella on merkittävä vaikutus 
asiakkaiden ja sidosryhmien kokemukseen.

Rakennamme tulevaisuuden työpaikkaa
Nordea Henkivakuutuksessa työskenteli vuoden 2022 lopussa 
149 henkeä. Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat kokea 
tekevänsä töitä yhdenvertaisessa ja turvallisessa työyhteisössä. 
Pitkäjänteinen panostaminen työntekijäkokemukseen ja työhy-
vinvointiin on ollut strateginen valintamme jo vuosien ajan. 

Tämä työ on huomioitu muun muassa Future Workplaces -ser-
tifikaatilla vuonna 2021. Sertifikaatti ansaitaan, kun työpaikan 
yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työnteki-
jäymmärryksellä. Nordea Henkivakuutuksessa työntekijäkoke-
mukselle ja työhyvinvoinnille asetettuja tavoitteita seurataan 
säännöllisesti henkilöstökyselyiden muodossa. 

Menestyksemme nyt ja tulevaisuudessa perustuu vahvaan yri-
tyskulttuuriimme. Tavoitteemme on jatkossakin varmistaa, että 
tarjoamme niin nykyisille kuin uusille työntekijöillemme vetovoi-

maisen työpaikan. Uskomme, että positiivinen ja merkityksel-
linen työntekijäkokemus vaikuttaa paljon myös asiakkaiden ja 
sidosryhmien kokemukseen yrityksestä, sen tuotteista, palve-
luista sekä laadusta. 

Vapaaehtoistyötä ja yhteiskuntavastuuta
Olemme mukana lukuisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka 
tukevat yhteiskunnallista vastuuta yhteisen hyvän mahdollis-
tamiseksi. Tarjoamme esimerkiksi vuosittain useita kesätyö- ja 
harjoittelupaikkoja nuorille. Teemme yhteistyötä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa Koulutien turvaa-
jat -kampanjan merkeissä. Vuonna 2022 tuimme Syöpäsäätiön 
Roosa nauha -kampanjaa ja sitä kautta suomalaista syöpätutki-
musta. 

Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus tehdä vuoden ai-
kana kaksi vapaaehtoistyöpäivää työaikana Nordean yhteiskun-

tavastuuohjelman hankkeissa. Vuosi 2022 näyttäytyi erityisesti 
Ukrainan pakolaisiin liittyvän yhteiskuntavastuutoimintamme 
suosion kasvuna sekä yleisesti haluna auttaa ja laittaa hyvä 
kiertämään. Tuimme Ukrainaa ja ukrainalaisia monin eri tavoin 
ja tämä tuki jatkuu edelleen.

Vuoden 2020 alusta alkaen olemme tarjonneet Yrityskylä 
Yläkoululle tilat Nordea Henkivakuutuksen Kaisaniemen kiin-
teistöstä. Tämän seurauksena yhä suurempi joukko nuoria saa 
mahdollisuuden osallistua Yrityskylään. Yhteistyö Yrityskylän 
kanssa on osa Nordean yhteiskuntavastuun kokonaisuutta, 
jonka tavoitteena on edistää nuorten taloustaitoja ja yrittäjä-
henkisyyttä.



Sijoittaminen

Sijoitamme... 

Tässä luvussa kuvataan ’ulkoista’ vastuullisuutta, miten vas-
tuullisuus näkyy sijoitustuotteissa ja tavassa sijoittaa
Tämä luku suunnattu sijoittajille
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Sitoutuminen 
vastuullisuuteen
Vastuullisuus on ollut keskeinen osa sijoitustoimin-
taamme jo pitkään. Nordea-konsernin henkivakuu-
tusyhtiöt ovat yhdessä sitoutuneet YK:n vastuulli-
sen sijoittamisen periaatteisiin vuonna 2014. 

Vastuullinen sijoittaminen
Sijoitustoiminnassamme tavoittelemme vastuullisesti parasta 
mahdollista tuottoa pitkällä aikavälillä riskitaso huomioiden. 
Hyödynnämme Nordea-konsernin laajaa osaamista vastuulli-
sessa sijoittamisessa tekemällä yhteistyötä Nordean muiden 
yksiköiden kanssa. Noudatamme kaikessa sijoitustoiminnas-
samme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja vastuul-
lisuus on olennainen osa sijoitusprosessia hallinnoimissamme 
sijoitussalkuissa. 

Pidämme ilmastonmuutosta yhtenä vakavimmista uhista ym-
päristölle ja yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet ilmastotoimiin 
sekä muokkaamaan sijoituksiamme Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaisiksi siten, että sijoitussalkkumme ovat kaikki omaisuus-
lajit huomioiden hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 
mennessä. Tämä on tärkein sijoitusten vastuullisuuteen liittyvä 
tavoitteemme, ja siihen sisältyy yhteiskuntavastuun huomioon 

ottaminen oikeudenmukaisen siirtymän tukemiseksi. Pitkäai-
kaisen sijoittajan näkökulmasta näiden uhkien ja toisaalta myös 
mahdollisuuksien huomioiminen on välttämätöntä. 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme
Sijoitustoimintaamme ohjaavat Vastuullisen sijoittamisen peri-
aatteet ja ilmastonmuutokseen liittyvät periaatteemme. Sekä 
varainhoitajaa valitessamme että yksittäistä sijoituskohdetta 
arvioidessamme varmistamme, että ne täyttävät asettamam-
me vastuullisuusvaatimukset. Nämä vaatimukset perustuvat 
vastuullisen sijoittamisen periaatteisiimme, jotka tukevat niin 
ESG-riskien kuin ilmastonmuutokseenkin liittyvien riskien vä-
hentämisessä. Periaatteet nojautuvat neljään kulmakiveen:

Poissulkeminen – emme hyväksy sijoituskohteiden valikoi-
maan toimialoja tai yrityksiä, jotka harjoittavat merkittävästi 
ympäristöä ja/tai yhteiskuntaa vahingoittavaa toimintaa. 

Edellytämme myös, että varainhoitajamme ja sijoituskohteemme 
noudattavat kansainvälisiä sopimuksia ja normeja. 

Parhaiden suosiminen – pyrimme valitsemaan varainhoitajia ja 
sijoituskohteita, joissa vastuullisuus on olennainen osa toimintaa 
ja sitä kehitetään jatkuvasti. Tämä tukee tavoitettamme tuottojen 
vastuullisuudesta pitkällä aikavälillä.

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttavuus – vaikuttamalla sekä 
varainhoitajiin että sijoituskohteisiin pyrimme edistämään 
vastuullisuuden kannalta positiivisia muutoksia ja hallitsemaan 
sijoituksiimme liittyviä ESG-riskejä tavoitellessamme hiilineut-
raalia tulevaisuutta.

Läpinäkyvyys – viestimme avoimesti vastuullisuustavoitteis-
tamme ja -toimintatavoistamme. Näin pyrimme helpottamaan 
asiakkaidemme vastuullista sijoittamista.
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Net-Zero Asset Owner 
Alliance

Olimme perustamassa syyskuussa 2019 käynnis-
tettyä YK:n Net-Zero Asset Owner Alliance aloi-
tetta. Aloitteessa mukana olevat kansainväliset 
yhteisösijoittajat ovat sitoutuneet vähentämään 
sijoitussalkkujensa nettopäästöt nollaan vuoteen 
2050 mennessä.

Nordea-konsernin henkivakuutusyhtiöt ovat laatineet ja jul-
kistaneet Net-Zero Asset Owner Alliance aloitteen puitteissa 
välitavoitteensa ensimmäiselle viiden vuoden ajanjaksolle (v. 
2019 - 2024). Ensimmäinen välitavoitteemme on, että Nor-
dea-konsernin henkivakuutusyhtiöiden varoista vastaavien 
varainhoitajien on vuoden 2024 loppuun mennessä sitouduttava 
nettonollapäästöihin 1,5 asteen skenaarion mukaisesti. Toinen 
välitavoitteemme on vähentää Nordea-konsernin henkivakuu-
tusyhtiöiden sijoitussalkkujen hiili-intensiteettiä vähintään 25 
prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä (kattaen listatut 
osakkeet, yrityslainat ja suorat kiinteistösijoitukset). 

Vuoden 2022 aikana edistyminen välitavoitteidemme saavutta-
miseksi on ollut odotusten mukaista. Ympäristöasioiden, sosiaa-
lisen vastuun ja hyvän hallintotavan (Environmental, Social and 
Governance eli ESG) integroiminen sijoitusprosessiin on yksi 
tärkeimmistä keinoista hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. 
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Omistajaohjauksella tarkoitetaan sijoittajan mah-
dollisuutta vaikuttaa omistamansa yhtiön pää-
töksentekoon ja toimintaan. Uskomme, että muun 
muassa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien 
asioiden eli vastuullisuustekijöiden huomioiminen 
hyödyttää sekä yhtiöitä että sijoittajia edistämällä 
kestävää kehitystä ja talouskasvua pitkällä aikavä-
lillä sekä parantaa riskienhallintaa.

Vastuullisuus osana omistajaohjausta
Omistajaohjauksen periaatteemme ovat yksi vastuullisen sijoi-
tustoimintamme kulmakivistä aktiivisesti hallinnoimiemme va-
rojen osalta. Sijoitamme varat suorien sijoitusten sijaan pääosin 
rahastoihin. Tavoitellessamme vastuullista tuottoa arvioimme 
varainhoitajien ja sijoituskohteiden vaikuttavuus-, hallintotapa- 
ja vastuullisuusperiaatteita. Näin varmistamme, että ne ovat 
yhteensopivia omien periaatteidemme kanssa.

Seuraamme varainhoitajia ja sijoituskohteita aktiivisesti ja 
mikäli havaitsemme ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintota-
paan (ESG) liittyvän riskin kohonneen, arvioimme tilanteeseen 
parhaiten sopivan toimintavaihtoehdon. Näitä ovat aktiivinen 
vuoropuhelu varainhoitajan tai yhtiön kanssa, sijoitusten rajoit-
taminen tai viime kädessä omistuksesta luopuminen. Omistaja-
ohjauksen periaatteemme löydät täältä.

Aktiivinen omistajuus 
vaikuttamiskeinona

Aktiivinen omistajuus on keino vaikuttaa
Aktiivisena omistajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa 
sijoitustemme varainhoitajiin ja kannustaa niitä kehittämään 
toimintaansa sekä sijoituskohteitaan aiempaa vastuullisemmik-
si. Vuoropuhelu ja yhteistyö varainhoitajiemme sekä muiden 
yhteisösijoittajien kanssa mahdollistaa tehokkaan vaikuttami-
sen myös yksittäisiin sijoituskohdeyhtiöihin. Nordea-konsernin 
henkivakuutusyhtiöt osallistuvat vaikuttamistyöhön yhdessä 
esimerkiksi Nordea Asset Managementin kanssa. Vaikutta-
mistyön tavoitteena on saada aikaan vastuullisuuden kannalta 
positiivisia muutoksia.

Tavoitellessamme vastuullista 
tuottoa arvioimme varainhoitajien 
ja sijoituskohteiden vaikuttavuus-, 
hallintotapa- ja vastuullisuusperi-
aatteita.

https://www.nordea.com/en/doc/life-pensions-engagement-policy.pdf
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Vastuullisuuden 
edistäminen  
sijoitustoiminnassa
Vuoden 2022 aikana panostimme vahvasti sijoitus-
temme vastuullisuustekijöiden entistä tarkempaan 
määrittelyyn ja niitä koskevan raportoinnin kehit-
tämiseen. 

Ilmastoriskien seuraaminen
Seuraamme ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja rajoitam-
me sijoituksiamme sellaisiin kohteisiin, jotka eivät huomioi 
toiminnassaan riittävästi talouden muutoskehitystä vähähiili-
seksi. Lisäksi pyrimme löytämään sijoitusmarkkinoilta sellaisia 
sijoituskohteita, jotka kehittävät vastuullisia ratkaisuja ilmasto- 
ja ympäristöongelmiin vihreän siirtymän tukemiseksi. Nor-
dea-konsernin henkivakuutusyhtiöiden yhteinen vastuullisuus-
komitea sekä vastuullisen sijoittamisen tiimi vahvistavat ESG- ja 
ilmastonmuutosasioiden hallintaa sijoitustoiminnassamme. Ne 
tukevat salkunhoitajiamme kestävyysriskeihin ja -mahdolli-
suuksiin liittyvissä asioissa sekä keskusteluissa käyttämiemme 
varainhoitajien kanssa.  
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Vastuullisuus 
sijoituskoreissa

Lisäsimme vastuullisuustekijöitä painottavien 
sijoitusten osuutta sijoituskoreissamme. Nostimme 
usean sijoituskorimme vastuullisuustasoa, jon-
ka seurauksena ne huomioivat sijoituskohteiden 
valinnassa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien 
ominaisuuksien edistämisen ja hyvän hallintotavan 
noudattamisen. 

Sijoituskorit vastuullisen sijoittamisen välineenä
Voimme valita sijoituskoriemme sijoituskohteet useilta eri 
varainhoitajilta. Valintaa tehdessämme arvioimme eri varainhoi-
tajien vastuullisuustyötä ja pyrimme käyttämään vain sellaisia 
varainhoitajia, jotka täyttävät vaatimuksemme. Lisäksi olemme 
asettaneet sijoituskohteiden ympäristöön ja yhteiskuntaan 
liittyville tekijöille vähimmäisvaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että 
rajoitamme sijoituksia toimialoihin tai yrityksiin, jotka harjoitta-
vat merkittävässä määrin ympäristöä ja/tai yhteiskuntaa vahin-
goittavaa toimintaa. Varmistamme tämän sekä ennen sijoitus-
päätöstä että sen jälkeen tehtävällä arvioinnilla, säännöllisellä 
seurannalla ja keskustelemalla varainhoitajien kanssa.

Vastuullisuutta painottavat sijoituskorit
Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisuustekijöitä painottavia 
sijoitusratkaisuja. Jo vuonna 2019 toimme asiakkaidemme 
saataville hyvin hajautetun ja vastuullisuustekijät erityisesti 

huomioivan kokonaisratkaisun, Nordea Maapallokorit. Vuonna 
2022 Nordea Maapallokorien vastuullisuustasoa nostettiin en-
tisestään kun kullekin Maapallokorille määriteltiin ns. kestävien 
sijoitusten vähimmäisosuus. 

Vuonna 2022 päivitimme tuotevalikoimaamme muokkaamalla 
myös osan muista olemassa olevista sijoituskoreistamme (Tuot-
tokori, Graniittisalkut ja Kiinteistökori) vastuullisuustekijöitä 
painottaviksi koreiksi. Ne pyrkivät edistämään ympäristöön ja 
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä varmistamaan hyvän 
hallintotavan noudattamisen. Syksyllä laajensimme Allokaatio-
koriperhettä lanseeraamalla neljä Vastuullista Allokaatiokoria.

Varmistamme  ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominai-
suuksien toteutumisen arvioimalla, miten varainhoitaja huomioi 
ESG-tekijät sijoitusprosessissaan ja valitussa sijoituskohtees-
sa. Lisäksi mittaamme näiden ominaisuuksien toteutumista 

monitoroimalla sijoituskorien sijoituksia säännöllisesti ennalta 
määriteltyjen indikaattoreiden avulla. Hyödynnämme seuran-
nassa tehtyjä havaintoja sijoituspäätöksissämme ja vaikuttamis-
työssämme. 

Asiakas voi nykyisin valita itselleen sopivan sijoituskorin oman 
vastuullisuusmieltymyksensä mukaisesti. Tuottokori, Graniitti-
salkut ja Kiinteistökori sopivat asiakkaalle, joka haluaa sijoi-
tusvalinnoillaan edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä 
ominaisuuksia. Maapallokorit ja Vastuulliset Allokaatiokorit 
puolestaan sopivat asiakkaalle, joka ympäristöön ja yhteiskun-
taan liittyvien ominaisuuksien edistämisen lisäksi haluaa osan 
sijoituksista olevan kestäviä. Sijoituskorin voi valita sijoituskoh-
teeksi vain Nordea Henkivakuutuksen tarjoamiin vakuutussääs-
tämisen tuotteisiin.



Vastuullisuus 
kiinteistö-
sijoituksissamme
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Kiinteistösijoittamisen 
avainluvut

Sijoitamme toimisto-, liike-, hoiva-, logistiikka-, 
hotelli- ja asuinkiinteistöihin.

Kiinteistökanta
Kiinteistökantamme jakautuu kahteen salkkuun: Laskuperuste-
korkoisten vakuutusten katteena olevaan sijoitussalkkuun (Yh-
tiön sijoitussalkku) ja Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena 
olevaan sijoituskoriin (Kiinteistökori). 

Vuonna 2022 myimme yhden liikekiinteistön ja ostimme yhden 
asuinkiinteistön, joten kiinteistökantamme koko pysyi siten lä-
hes samana edellisvuoteen verrattuna. Laskennallinen työllistä-
vyytemme oli vuonna 2022 merkittävästi suurempi kuin vuonna 
2021.

Avainlukuja 2021 2022
Kiinteistövarallisuus, M€ 1 051 1 063

Vuokrasopimuksia, asunnot 1 317 1 425

Vuokrasopimuksia, toimitilat 528 517

Vajaakäyttöaste vuoden lopussa, % 9,5 9,7

Kiinteistöliiketoiminnan työllistävyys, htv 113 181

Verojalanjälki, M€ 17,5 16,2

Vuokrattavissa oleva ala, 1000 m2 362 363

Kiinteistöjen lukumäärä, kpl 63 63

Verojalanjälki 2022 Kiinteistökannan koko, markkina-arvo
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BREEAM In-Use  
kiinteistöjen 
kehittämisen työkaluna
Kehitämme kiinteistöjemme ympäristövastuuta 
kokonaisvaltaisesti ympäristösertifioimalla kiin-
teistöjämme. 15 kiinteistöämme on BREEAM In-
Use -sertifioituja vuoden 2022 loppuun mennessä.

BREEAM-ympäristösertifiointijärjestelmä 
Sertifiointijärjestelmä pohjautuu eurooppalaiseen normistoon 
ja on johtava rakennuksien ympäristösertifiointijärjestelmä. 
Kolmannen osapuolen myöntämä ympäristösertifikaatti on erin-
omainen työkalu kiinteistöjen ympäristötehokkuuden mittaami-
seen ja todentamiseen, minkä lisäksi se mahdollistaa kiinteistö-
jen vertailtavuuden keskenään. Sertifiointiprosessissa käydään 
läpi kiinteistön tekninen nykytila sekä ylläpidon toimintamallit. 
Kriteerejä on energian, veden ja materiaalien käytöstä käyt-
täjien hyvinvointiin ja hyvän hallintotavan näkökulmiin. Uusin 
sertifiointiversio sisältää myös asuinkiinteistöjen sertifioinnin.

Neljä uutta ympäristösertifikaattia myönnetty
Vuoden 2022 aikana valmistelimme kuuden kiinteistön 
BREEAM In-Use -sertifiointia, joista neljälle myönnettiin ser-
tifikaatti vuoden loppuun mennessä. Lisäksi uusimme yhden 
kiinteistön vastaamaan uusinta BREEAM In-Use -sertifikaat-
tiversiota. Kolme sertifioiduista kiinteistöistä on asuinkiinteis-
töjä. Sertifioimme kiinteistömme aina kattaen sekä kiinteistön 
teknisen toimintakyvyn (Asset Performance) että kiinteistön 
ylläpidon (Management Performance) osiot.

BREEAM In-Use arvosana
Kohde Sertifiointivuosi Part 1: 

Asset Performance 
Part 2: 
Management Performance

KOy Helsingin Kaisaniemenkatu 6 2020 Very Good Good

Fastighets Ab Unionsgatan 17 2020 Very Good Good

KOy Eteläranta 12 2020 Very Good Good

Oy Helsingfors Saluhallar Ab 2020 Good Good

KOy Jyväskylän Ahjokatu 11 2021 Good Good

KOy Kasarmikatu 44 2021 Good Good

KOy Strömberginkuja 2 2021 Good Good

KOy Museokatu 8 2021 Very Good Good

As Oy Helsingin Vanhalinna 2021 Very Good Very Good

KOy Keskuskatu 1 B 2021 Very Good Good

KOy Pakkalan Kartanonkoski 6 2022 Good Good

KOy Turun Centrum 2022 Very Good Good

As Oy Turun Kansleri 2 2022 Very Good Very Good

As Oy Turun Kansleri 4 2022 Very Good Very Good

As Oy Turun Yliopistokadun Kruunu 2022 Good Good
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Vastuullisuusohjelma
Kiinteistösijoituksiemme vastuullisuusohjelma on laadittu vuosille 2020-2023. Ohjelman kolme päätavoitetta ovat: hiilineutraalit kiinteistösijoitukset, sosiaalinen 
vastuu sekä eettinen toiminta ja avoin viestintä. 

Hiilineutraalit kiinteistösijoitukset
Tavoittelemme kiinteistösijoituksissamme energiankulutuksen 
osalta hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistöjä 
ylläpidettäessä parannamme energiatehokkuutta seuraamalla 
kiinteistöjen energiankulutuksia aktiivisesti, sekä toteuttamal-
la energiakatselmointeja ja energiainvestointeja. Kuulumme 
kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksiin (TETS ja VAETS), 
joissa olemme asettaneet energiansäästölle tavoitteet vuoteen 
2025 mennessä. Raportoimme tavoitteidemme etenemisestä 
vuosittain. Lisäksi olemme hankkineet vuodesta 2019 lähtien 
uusiutuvaa sähköä kohteisiimme, joissa sähkösopimus on mei-
dän nimissämme. Vuoden 2022 aikana olemme muun muassa 
ympäristösertifioineet lisää kiinteistöjämme ja selvittäneet 
aurinkosähkön tuotantomahdollisuuksia.

Sosiaalinen vastuu
Kiinteistönomistajina meillä on vastuu tarjota viihtyisiä ja 
turvallisia tiloja kiinteistöjen käyttäjille. Kiinteistöjen teknistä 
kuntoa ja sisäilma-asioita seurataan säännöllisesti. Ehkäisemme 
sisäilmaongelmia esimerkiksi hyvällä PTS:n mukaisella yllä-
pidolla. Huomioimme tilojen esteettisyyden saneerauksissa: 
kunnioitamme vanhojen kohteiden arkkitehtuuria ja rakennush-
istoriaa, sekä ylläpidämme hyvää kaupunkikuvaa. Kartoitamme 
yhteisöllisyyden lisäämisen mahdollisuuksia asuintaloihin, kuten 
yhteistiloja ja pyöränkorjauspisteitä kannustamaan kestävää 
liikkumista ja hyvinvointia. Vuoden 2022 aikana olemme muun 
muassa lisänneet pyöräpaikkojen määriä kiinteistöissämme ja 
viestineet vallitsevasta energiatilanteesta.

Eettinen toiminta ja avoin viestintä
Huomioimme kaikessa toiminnassamme hyvän hallintotavan, 
korruptionvastaisuuden, harmaan talouden torjunnan, läpinäky-
vän toiminnan sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen vastuun. 
Koulutamme henkilöstöämme aktiivisesti näiden periaatteiden 
edistämiseksi. Noudatamme korkean tason eettisiä periaattei-
ta, jotka pohjautuvat YK:n Global Compactiin. Olemme lisäksi 
allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN 
PRI) ja raportoimme sitoumuksen mukaisesti vuosittain. Kehi-
tämme hankintojen vastuullisuutta yhteistyökumppaniemme 
kanssa, sekä vaadimme toimittajiamme sitoutumaan vastuulli-
sen hankinnan ehtoihimme. Julkaisemme vuosittain verojalan-
jälkemme ja työllistävyytemme vastuullisuusraportissamme. 
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Vastuullisuustekojamme

Päästöjen ja energiankulutuksen vähentäminen
Energiankulutuksen hiilineutraaliustavoitteemme lisäksi olem-
me sitoutuneet pienentämään energiankulutusta vuosittain 1 
prosentilla vuoteen 2025 mennessä, verrattuna vuoden 2019 
tasoon. Saavuttaaksemme tavoitteemme olemme vuonna 2022 
edenneet aurinkosähkön tuottamisen selvityksessä Vantaalla 
sijaitsevassa toimistokiinteistössämme. Hanke tullaan toteut-
tamaan vuoden 2023 aikana. Lisäksi aloitimme uuden esiselvi-
tyksen aurinkovoimalan rakentamisesta logistiikkakiinteistöön. 
Raportoimme vuosittain kiinteistöjen päästöjen kehittymistä 
vastuullisuusraportissa, sekä hyödynnämme CRREM (Carbon 
Risk Real Estate Monitor) -raportointia sisäisenä työkaluna.

As Oy Helsingin Vyökatu 5 As Oy Espoon Malminportti 4 As Oy Espoonlahden Aarholli

Vuonna 2022 jatkoimme työtämme kohti hiilineutraaliutta muun muassa energiatehokkuustoimilla, sekä etsimällä ratkaisuja uusiutuvan energian hyödyntämi-
seen. Osallistuimme Astetta alemmas -kampanjaan ja sitouduimme Nordea Henkivakuutuksen Nordic -tason vastuullisen kiinteistöhallinnan toimintamalliin.

Astetta alemmas kampanjakumppani
Osallistuimme vuonna 2022 Astetta alemmas -kampanjaan, 
jonka tavoitteena on kannustaa yrityksiä ja kuluttajia energian-
säästöön. Astetta alemmas on Motivan, Energiaviraston, työ- ja 
elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristömi-
nisteriön ja Sitran yhteistyökampanja. Konkreettiseksi tavoit-
teeksemme asetimme kampanjassa vähentää omistamiemme 
kiinteistöjen energiankulutusta 750 MWh, joka on linjassa 
TETS ja VAETS tavoitteidemme kanssa. Kampanjan tuloksista 
raportoidaan Motivalle. Säästö on mahdollista omilla energian-
käyttöämme tehostavilla toimenpiteillä sekä energiansäästö-
vinkkien viestinnällä kiinteistöjemme käyttäjille.

Nordic-tason kiinteistöjen vastuullisuustoimintamalli
Nordea Henkivakuutus on vuonna 2022 julkaissut sisäisen 
toimintamallin vastuulliselle kiinteistöomistajuudelle ja -hallin-
nalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toiminta koskee kaikkea 
Nordea Henkivakuutuksen omaa, suoraan hallussa olevaa 
kiinteistöomaisuutta. Toimintamalli asettaa yhteiset vähimmäis-
vaatimukset vastuulliselle toiminnalle, jonka pohjalta paikalliset 
kiinteistöpäälliköt laativat omat toimintasuunnitelmansa. Se 
sisältää muuan muassa maakohtaiset ilmastotavoitteet vuoteen 
2025 mennessä, vaatimukset kiinteistön hankintaan, ylläpitoon, 
muutostöihin, hankintaan ja vuokraukseen liittyen, sekä asettaa 
toimintatavat tietojen seurannalle ja raportoinnille.
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Kiinteistöjen 
energiankulutukset
Kiinteistöjen energiankulutuksen seuranta antaa 
avaimet parantaa energiatehokkuutta heikoimmin 
suoriutuvissa kiinteistöissä. Seuraamme tuntitasol-
la sähkön, lämmön sekä veden kulutuksia kaikissa 
kiinteistöissämme.

Vuosi 2022 oli jälleen vertailukautta lämpimämpi
Vuodesta 2010 lähtien vain muutama vuosi on ollut lähellä 
1990-2010 aikavälin keskiarvoa tai sen alle. Suurin osa vuosista, 
kuten vuosi 2022 on ylittänyt tämän aikavälin keskiarvon jopa 
useilla asteilla. Lämpimämpien vuosien johdosta lämmitystarve 
lisääntyy, mutta samoin myös kesäajan jäähdytystarve. Tämä 
vaikuttaa osaltaan vuosien välisiin kulutusmuutoksiin.

Lisäksi kiinteistökannan muutokset sekä muutokset vuokraus-
asteissa sekä vuokralaisten toiminnassa vaikuttavat kulutusten 
suuruuteen. Ominaiskulutusten avulla eroja vuosien välillä on 
kuitenkin helpompi verrata, sillä se on laskettu normeeratun 
kulutuksen ja kiinteistökannan koon painotuksen avulla.

Laskennan perusteet
Raportoimme ympäristömittareissamme suoraan hallinnoi-
miamme kohteita. Kohteet, joissa vuokralainen vastaa kulu-
tuksista itse (pääomakohteet), on rajattu raportoinnista pois. 
Energiankulutustiedot raportoidaan kaikista hallinnoimistamme 
kohteista sen ajanjakson ajalta, jolloin ne ovat olleet omistuk-
sessamme raportointivuonna sisältäen sekä myydyt että ostetut 
kohteet. Ominaiskulutusten laskennassa on mukana vain ne 
kohteet, joista kulutustiedot on saatavilla koko vuoden ajalta*.
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*As Oy Espoonlahden Aarhollin kulutustietoja ei ole saatavilla vuodelta 2022. 
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Energian CO2 -päästöt ja 
vedenkulutus
Koko kiinteistökantaamme hankitaan päästötön-
tä sähköä, mikä mahdollistaa päästövähennys-
toimenpiteiden keskittämisen kiinteistöjemme 
lämmitykseen. Kiinteistöjen energiatehokkuuden 
avulla voimme myös vähentää kiinteistöjen energi-
ankäytöstä aiheutuvia päästöjä.

Energian päästöt
Sähkön osalta päästömme ovat olleet 0 jo vuodesta 2020 
lähtien, sillä siirryimme hankkimaan sertifioitua päästötön-
tä sähköä vuoden 2019 aikana. Lämmön päästöt lasketaan 
paikkakuntakohtaisten päästökerrointen avulla absoluuttisen 
lämmönkulutuksen mukaan. Vuonna 2022 päästökertoimina 
on ryhdytty käyttämään Paikallisvoima ry:n kaukolämmön 
päästölaskurin viimeisimpiä hyödynjakomenetelmällä laskettuja 
kertoimia. Näin laskemalla saadaan selville kiinteistöjen todel-
lisen energiankulutuksen päästövaikutus. Lämmön päästöihin 
vaikuttavat toteuttamamme energiatehokkuustoimenpiteet 
sekä energiayhtiöiden tuotannon päästövähennystoimenpiteet. 
Energian ominaispäästöt ovat aiempien vuosien tapaan laske-
neet ja olivat vuonna 2022 3,8 kgCO2/m3. 

Vedenkulutus
Kiinteistökannan muutokset vaikuttavat merkittävimmin ve-
denkulutuksen muutoksiin vuosien välillä. Lisäksi palautuminen 
normaaliin arkeen kahden pandemiavuoden jälkeen vaikuttaa 
toimisto ja liikekiinteistöissä vedenkulutuksen kasvuun. Pande-
mian vaikutukset vedenkulutukseen näkyvät edelleen erityisesti 
toimistojen, liike- ja logistiikkakiinteistöjen osalta.

Energian päästöt
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Jätteet

Tavoitteenamme on kehittää kohteidemme kierrä-
tysmahdollisuuksia ja vähentää sekajätteen mää-
rää. Vuonna 2022 jätemäärä pysyi lähestulkoon 
samana edellisvuoteen verrattuna, mutta kierrä-
tysasteemme laski 40 prosentista 39 prosenttiin. 
Teemme jatkuvasti töitä, jotta mahdollisimman iso 
osa jätteistä päätyisi kierrätykseen ja uudelleen-
käyttöön.

Kierrätyksen edistäminen
Kehitämme kiinteistöjemme jätehuoltoa aktiivisesti ja tuem-
me käyttäjiä jätteiden kierrätyksessä. Vuonna 2022 muun 
muassa lisäsimme entisestään muovinkeräystä kattaen kaikki 
kiinteistömme. Lisäksi energiansäästöviikolla kampanjoimme 
jälleen kierrätyksen puolesta jakamalla tietoa ja kannustamal-
la kiinteistöjen käyttäjiä jätteiden lajitteluun. Kehitystoimista 
huolimatta kierrätysasteemme laski prosentin edellisvuoteen 
verrattuna. Kokonaisjätemäärä vuonna 2022 oli 1 340 tonnia, 
joka on hieman enemmän edellisvuoteen verrattuna (1 300 t).

Jätteiden raportointi
Keräämme ja raportoimme jätemääriä paikkakuntakohtaises-
ti jätehuoltoyhtiöiltä. Jäteraportointia varten tiedot on saatu 
39 täysin hallinnoimastamme kiinteistöstä. Asuinkiinteistöjen 
raportointi ei sisällä keräyspaperia, mikä heikentää todellista 
kierrätysastetta.

Jätejakeiden jakauma Jätteiden käsittelytapojen jakauma

39%

14%

47%

Kierrätys ja
uudelleenkäyttö

Muu
hyödyntäminen
(energiajäte)
Poltto
jätevoimalassa

Sekajäte 46 %
Biojäte 16 %
Kartonki 13 %
Energiajäte 14 %
Paperi 6 %
Lasi 2 %
Muovi 2 %
Metalli 1 %
Muut 1 %
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