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Toimitusjohtajan katsaus
Vastuullisuus on olennainen osa toimintaamme

Me Nordea Henkivakuutuksessa haluamme olla
edelläkävijä vastuullisuudessa omalla toimialallamme. Panostamalla vastuullisuuteen varmistamme, että toimintamme on asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteiskunnan odotusten mukaista.

demme tulevaisuutta ja auttaa asiakkaitamme vaurastumaan.
Tämä perustehtävämme kuvaa hyvin työmme yhteiskunnallista
merkitystä. Se oli vastuullisuustyömme keskiössä vuonna 2020
ja tulee olemaan myös tänä vuonna. Kehitämme jatkuvasti
palveluitamme ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme yhä
parempia asiakaskokemuksia kaikissa kohtaamisissa.

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen. Koronapandemia mullisti niin asiakkaidemme, työntekijöidemme kuin koko
ympäröivän yhteiskunnan arjen. Tästä huolimatta vakavaraisuutemme säilyi erittäin korkealla tasolla läpi koko vuoden ja
pystyimme tarjoamaan asiakkaillemme heidän tilanteisiinsa
sopivia palveluita ja ratkaisuja myös poikkeusaikana.

Laatu on erottamaton osa vastuullisuuttamme
Vuonna 2020 meille myönnettiin Suomen laatupalkinto. Suomen Laatuyhdistyksen jakama laatupalkinto on osoitus organisaatiomme erinomaisesta suorituksesta strategisiin tavoitteisiimme nähden. Pitkäjänteinen ja liiketoimintaan integroitu
kehittäminen vahvistaa kilpailukykyä ja tukee organisaatioita
myös poikkeustilanteissa. Lisäksi saimme jo kolmannen kerran
peräkkäin Capital Finance Internationalin (CFI.co) Most Sustainable Assurance Nordic -palkinnon. Tuomaristo mainitsi perusteluissaan erityisesti vastuullisuuden huomioimisen kaikissa
yhtiön prosesseissa riskien vähentämiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Suomalaisten kiinnostus henkivakuuttamista kohtaan lisääntyi ja se näkyi myös meillä. Asiakkaiden halu varautua elämän
odottamattomiin tapahtumiin sekä tarve turvata omaa ja
läheisten tulevaisuutta kasvoivat. Myös vastuulliset sijoitukset
kiinnostivat asiakkaitamme yhä enemmän. Yhä useampi asiakas
on valinnut vastuullisen sijoituskoriratkaisumme ja juuri ennen
vuoden loppua niihin sijoitettujen varojen määrä ylitti huikean
miljardin euron rajan.
Vastuullisuus tuo merkityksellisyyttä henkilöstöllemme.
Olemme oman työmme kautta vaikuttamassa ja rakentamassa
kestävämpää tulevaisuutta. Missiomme on turvata asiakkai-

Olen ylpeä tekemästämme työstä laadun ja vastuullisuuden
parissa. Tavoitteenamme on olla tänään parempi kuin eilen.
Nordea Henkivakuutuksen vastuullisuustyöstä voit lukea lisää
tästä katsauksesta.
Pekka Luukkanen, toimitusjohtaja, Nordea Henkivakuutus
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Vastuullisuus
toiminnassamme
Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu
strategiassamme, prosesseissamme ja arvoketjussamme. Eettiset ohjeemme pohjautuvat muun
muassa YK:n Global Compact -aloitteeseen kestävän liiketoiminnan edistämiseksi.

Toiminnan lähtökohtana vastuullisuus
Nordea Henkivakuutuksessa vastuullisuus on osa jokapäiväistä
työtämme. Vuoden 2020 aikana meidät on palkittu muun muassa Suomen laatupalkinnolla sekä toiminnastamme vastuullisena henkivakuutusyhtiönä. Toimintamme on läpinäkyvää ja
raportoimme siitä avoimesti. Julkaisemme vuosittain vuosikertomuksen sekä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan
kertomuksen, jotka ovat vapaasti saatavilla verkkosivuillamme.

CFI Most Sustainable Assurance Nordic 2020
Eurooppalainen talousjulkaisu Capital Finance International
palkitsi Nordea Henkivakuutuksen Pohjoismaiden vastuullisimpana henkivakuuttajana jo kolmannen kerran peräkkäin.
Tuomaristo on perusteluissaan kiinnittänyt erityisesti huomiota
Nordea Henkivakuutuksen tapaan ottaa huomioon vastuullisuus kaikissa yhtiön prosessien vaiheissa riskien vähentämiseksi
ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Se nosti esille myös
yhtiön vahvan sitoutumisen jatkuvaan parantamiseen sekä sen,
miten vastuullisuusnäkökulmat otetaan huomioon yhtiön sijoitustoiminnassa ja asiakasvarojen hoitamisessa.

”Kolmas peräkkäinen valinta
Pohjoismaiden vastuullisimmaksi
henkivakuuttajaksi on meille suuri
kunnia. Se kertoo, että teemme
töitä oikeiden asioiden parissa.”
Pekka Luukkanen, toimitusjohtaja, Nordea Henkivakuutus
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Ilmastonmuutos
vaikuttaa kaikkeen
toimintaamme
Vuosi 2020 tullaan muistamaan vuotena, jolloin
koronavirus tuntui pysäyttävän koko maailman.
Ilmastonmuutosta se ei kuitenkaan ole pysäyttänyt
ja siksi valtioiden ja yritysten toimet lämpenemisen
rajoittamiseksi ovat entistäkin tärkeämpiä. Nordea
Henkivakuutuksessa ympäristövastuun huomioiminen näkyy sekä liiketoimintamme periaatteissa
että omassa jokapäiväisessä työssämme.
Ympäristövastuu on osa sijoitustoimintaamme
Sijoitussalkkumme tulevat olemaan hiilineutraaleja vuoteen
2050 mennessä. Tämä päämäärä ohjaa vahvasti sijoitustoimintaamme. Vaikutamme esimerkiksi omistajaohjauksen ja matalan hiilijalanjäljen omaavien sijoitustuotteiden kautta. Lisäksi
pienennämme kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä monin eri
toimenpitein. Kerromme tarkemmin toimenpiteistämme sijoitustemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi tässä raportissa.
Ympäristöasiat keskiössä myös omassa toiminnassamme
Nordea Henkivakuutus muutti loppuvuodesta 2019 remontoituihin toimitiloihin Helsingin Kaisaniemeen. Tiloissa on huomioitu ympäristönäkökulmat kattavasti muun muassa lajittelun,
valaistuksen ja ilmanvaihdon kautta. Vuonna 2020 toimitilamme
saivat BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin.

Toimitilojen keskeinen sijainti mahdollistaa entistä useammalle
työntekijällemme julkisten kulkuvälineiden käytön työmatkoilla. Etätyömahdollisuuksia on viimeisten vuosien aikana lisätty,
mikä osaltaan on vähentänyt autoilun tarvetta. Matkustamista
on korvattu yhä enemmän virtuaalikokouksin. Emme kokonaan
pysty välttämään lentomatkustamista, joten siksi kompensoimme työmatkojemme ilmastovaikutusta.
Vuonna 2020 etätyöpäivien määrä moninkertaistui ja lentomatkustaminen käytännössä pysähtyi poikkeuksellisten olosuhteiden myötä. Lisääntynyt etätyö ja vähentynyt työmatkustaminen
merkitsevät pienempää hiilijalanjälkeä, mutta myös taloudellisia
säästöjä, henkilötasolla parempaa jaksamista sekä parempaa
työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa.

Asiakkaiden ja ympäristön asialla
Tavoitteemme on kehittää toimintaamme ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Asiakasviestinnän osalta olemme
ottaneet merkittäviä edistysaskeleita digitalisaation suuntaan,
mikä on osaltaan vähentänyt paperitulosteiden määrää. Etsimme myös uusia keinoja, joilla voimme parantaa palveluidemme
saatavuutta ja asiakaslähtöistä kehitystyötä.

Nordea Henkivakuutus Vastuullisuusraportti 2020
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Vaatimusten
mukaista toimintaa ja
laadukkaita prosesseja
Hyvä hallintotapa tarkoittaa meille eettisen liiketoiminnan sekä lakien ja säännösten noudattamisen
lisäksi hyvin suunniteltuja prosesseja ja toimintamallin jatkuvaa parantamista. Nordea Henkivakuutuksessa laatu on erottamaton osa vastuullisuutta.

Toimintamme on vahvasti säänneltyä
Huolehtimalla taloudellisesta suorituskyvystämme ja riskienhallinnasta luomme vastuullista liiketoimintaa. Verojen maksaminen, rahanpesun esto, yksityisyyden suoja ja tietoturvallisuus
ovat kaikki esimerkkejä prosesseistamme, jotka ovat tarkoin
määriteltyjä jo lainsäädännön kautta. Panostamalla vaatimusten mukaiseen toimintaan haluamme myös rakentaa luottamusta ja varmistaa, että toimintamme on asiakkaiden, työntekijöiden 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 markkinoilla, 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 auditoitu vuosittain ja vuonna 2019 laatujärjestelmä uudistettiin viimeisimpään standardiversioon. Sertifikaatti 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 -arviointiin 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 parantamiseen. Arviointiryhmän mukaan yhtiö on luonut kestävän
toiminnan kulttuurin yhteisöönsä.

Nordea Henkivakuutus Vastuullisuusraportti 2020
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Vastuu ihmisistä ja
yhteiskunnasta
Tavoitteenamme ovat tyytyväiset työntekijät ja
tyytyväiset asiakkaat. Kokemus työn merkityksellisyydestä on ihmisille yhä tärkeämpää. Nordea
Henkivakuutuksessa me uskomme, että hyvällä
työntekijäkokemuksella on merkittävä vaikutus
asiakkaiden ja sidosryhmien kokemukseen.
Vapaaehtoistyötä ja yhteiskuntavastuuta
Olemme mukana lukuisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka
tukevat yhteiskunnallista vastuuta yhteisen hyvän mahdollistamiseksi. Tarjoamme esimerkiksi vuosittain useita kesätyö- ja
harjoittelupaikkoja nuorille. Teemme yhteistyötä Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa Koulutien turvaajat -kampanjan merkeissä.

Rakennamme tulevaisuuden työpaikkaa
Nordea Henkivakuutuksessa työskenteli vuoden 2020 lopussa
165 henkeä. Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat kokea
tekevänsä töitä yhdenvertaisessa ja turvallisessa työyhteisössä. Vuonna 2020 panostimme erityisesti työntekijöidemme
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon muun
muassa Firstbeat Life -valmennuksen muodossa.

aloitteellinen vastuunotto, avoin keskustelu sekä arvostava
palautteenanto. Odotamme jokaisen työntekijämme kehittävän
omaa osaamistaan ja panostavan yhtiön ja työyhteisön kehittämiseen. Uskomme, että positiivinen ja merkityksellinen työntekijäkokemus vaikuttaa paljon myös asiakkaiden ja sidosryhmien
kokemukseen yrityksestä, sen tuotteista, palveluista, brändistä,
imagosta sekä laadusta.

Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus tehdä vuoden
aikana kaksi vapaaehtoistyöpäivää työaikana Nordean yhteiskuntavastuuohjelman hankkeissa. Vuoden 2020 alusta alkaen
olemme tarjonneet Yrityskylä Yläkoululle tilat Nordea Henkivakuutuksen Kaisaniemen kiinteistöstä. 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 yrittäjähenkisyyttä.

Olemme tehneet usean vuoden ajan yhteistyössä Great Place
to Work -instituutin kanssa työntekijöillemme Suomen parhaat
työpaikat -kyselyn, jossa selvitetään minkälainen työntekijäkokemuksemme on. Jo kolmesti peräkkäin olemme sijoittuneet
parhaiden työpaikkojen joukkoon ja kahdesti finanssialan parhaaksi työpaikaksi. Sijoituksemme on tulosta pitkäjänteisestä
työstä työntekijäkokemuksen ja työhyvinvoinnin parissa.

Asiakas keskiössä
Uudistimme Nordea Henkivakuutuksen toimintamallia vuonna
2019 vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden odotuksia ja tarpeita. Asiakaskeskeisyys ja erinomaiset asiakaskokemukset ovat
strateginen painopisteemme. Tämä näkyy erityisesti tuotekehityksessämme. Käynnistimme vuonna 2020 muun muassa kaksi
asiakasyhteisöä, joissa asiakkaamme pääsevät osallistumaan
uusien tuotteidemme ja palveluidemme suunnitteluun sekä
olemassa olevien kehittämiseen. Taustalla on halu ymmärtää ja
kehittää toimintaamme nimenomaan asiakkaan näkökulmasta.

Menestyksemme nyt ja tulevaisuudessa perustuu vahvaan
yrityskulttuuriimme, jossa yhdistyvät osallistava johtaminen,

Sijoittaminen

Nordea Henkivakuutus Vastuullisuusraportti 2020
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Vastuullisuus sijoitustoiminnassamme
Osana Nordea Life and Pensions -ryhmää olemme
sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin jo vuonna 2014. Nordea Henkivakuutus on
liittynyt vuonna 2019 jäseneksi YK:n Net-Zero Asset Owner Alliance -aloitteeseen, jonka päätavoitteena on sijoitussalkkujen hiilineutraalius vuoteen
2050 mennessä.
Noudatamme kaikessa sijoitustoiminnassamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että
ympäristöasiat, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa
(ESG) huomioidaan kaikessa sijoitustoiminnassa. Sijoitustoiminnassamme tavoittelemme vastuullisesti parasta mahdollista
tuottoa pitkällä aikavälillä riskitaso huomioiden.

riskien vähentämisessä ja ne nojautuvat neljään kulmakiveen:
1.
2.
3.

Hallinnoimissamme sijoitussalkuissa vastuullisuus on olennainen osa sijoitusprosessia. Sijoituskohteen vastuullisuuteen
kiinnitetään huomiota jo ennen sijoituskohteen valintaa, ja
sillä on merkittävä rooli sijoituspäätöksissä. Keskeistä on myös
relevanttien mittareiden määrittely vastuullisuustavoitteille ja
niiden aktiivinen seuranta.
Hyödynnämme Nordea-konsernin laajaa osaamista vastuullisessa sijoittamisessa tekemällä yhteistyötä Nordean muiden
yksiköiden kanssa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteemme
tukevat niin ESG-riskien kuin ilmastonmuutokseenkin liittyvien

4.

Poissulkeminen – kansainvälisten sopimusten ja normien
noudattaminen
Parhaiden suosiminen – vastuullinen tuottojen
tavoittelu pitkällä aikavälillä
Aktiivinen omistajuus ja vaikuttavuus – kohti
hiilineutraalia tulevaisuutta
Läpinäkyvyys – vastuullisen sijoittamisen helppous asiakkaillemme.

YK:n Net-Zero Asset Owner Alliance -aloitteeseen sisältyy
sijoitussalkkujen hiilijalanjäljen seuranta ja sen asteittainen
vähentäminen hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi sekä tehdyistä muutoksista raportointi. Yhtenä tavoitteena on ilmaston
lämpenemisen rajoittaminen pitkällä aikavälillä 1,5 asteeseen.
Yhteistyössä muiden instituutiosijoittajien kanssa pystymme
vaikuttamaan paremmin ja saavuttamaan merkittävämpiä

tuloksia. ESG:n integroiminen sijoitusprosessiin on yksi tärkeimmistä keinoista hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Aktiivisella
omistajuudella pyritään vaikuttamaan sijoituskohteisiin ja kannustamaan niitä kehittämään toimintaansa aiempaa vastuullisemmaksi. Lisäksi pyrimme löytämään sijoitusmarkkinoilta
sellaisia sijoituskohteita, jotka kehittävät vastuullisia ratkaisuja
ilmasto- ja ympäristöongelmiin. Vastuullisen sijoittamisen kulmakivemme tukevat ja soveltuvat hyvin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen.
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Omistajaohjaus ja
äänestäminen
Omistajaohjauksen periaatteemme ovat yksi vastuullisen sijoitustoimintamme kulmakivistä.

Vastuullisuus osana omistajaohjausta
Omistajaohjauksella tarkoitetaan sijoittajan mahdollisuutta
vaikuttaa omistamansa yhtiön päätöksentekoon ja toimintaan.
Uskomme, että muun muassa ympäristöön ja yhteiskuntaan
liittyvien asioiden eli ns. vastuullisuutekijöiden huomioiminen
hyödyttää sekä yhtiöitä että sijoittajia edistämällä kestävää
kehitystä ja talouskasvua pitkällä aikavälillä sekä parantaa
riskienhallintaa.
Omistajaohjauksen periaatteet ohjaavat
Noudatamme omistajaohjauksen periaatteita sekä valitsemissamme sijoituskohteissa että suorissa osakesijoituksissa
aktiivisesti hallinnoimiemme varojen osalta. Tavoitellessamme
vastuullista tuottoa arvioimme sijoituskohteita valitessamme

varainhoitajien, rahastojen ja yhtiöiden noudattamia vaikuttavuus-, hallintotapa- ja vastuullisuusperiaatteita. Näin varmistamme, että ne ovat yhteensopivia omien periaatteidemme kanssa. Olennaisuuskriteerit ohjaavat osaltaan aktiivista
omistajuuttamme. Olennaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat
mm. aiheen merkittävyys ja mahdollisuutemme tehokkaaseen
vaikuttamiseen.
Aktiivinen omistajuus on keino vaikuttaa
Sijoitustemme kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa yhtiöihin
olemalla aktiivisia omistajia. Osallistuminen yhtiökokouksiin ja
niissä äänestäminen sekä vuoropuhelu sijoituskohdeyhtiöiden
tai varainhoitajiemme kanssa ovat tapoja vaikuttaa ja mahdollisuus kantaa vastuutamme sijoittajana.

ESG -riskeihin puututaan
Seuraamme sijoitustemme vastuullisuutta säännöllisesti, jotta
varmistamme niiden vastaavaan vastuullisuusperiaatteitamme.
Mikäli sijoituskohteen vastuullisuustekijöissä havaitaan mahdollinen kohonnut ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan
(ESG) liittyvä riski, niin arvioimme tilanteeseen parhaiten
sopivan toimintavaihtoehdon. Näitä ovat aktiivinen vuoropuhelu varainhoitajan tai yhtiön kanssa, sijoitusten rajoittaminen
tai viime kädessä luopuminen omistuksistamme kyseisessä
kohteessa. Yhtiöiden seurantaa ja vaikuttamistoimia voimme
toteuttaa myös yhdessä varainhoitajiemme kanssa.
Omistajaohjauksen periaatteet löydät sivuiltamme.
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Ratkaisujamme
vastuulliseen
sijoittamiseen
Vuoden 2020 aikana vastuullisuustekijöiden huomioiminen sijoitustoiminnassamme on lisääntynyt
entisestään. Vastuullisuustekijöitä painottavien
sijoitusten osuus kasvoi sekä sijoitussalkuissamme
että asiakkaillemme tarjottavassa sijoituskohdevalikoimassa.

Maapallokorit vastuullisen sijoittamisen välineenä
Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisuustekijöitä painottavia
sijoitusratkaisuja, joissa yhdistämme perinteiset tuottotavoitteet
ja vastuullisuuden.Tavoitteenamme on parantaa asiakkaidemme elämänlaatua tavoittelemalla parasta mahdollista tuottoa
vastuullisesti.
Keväällä 2019 lanseerasimme hyvin hajautetun ja vastuullisuustekijät erityisesti huomioivan kokonaisratkaisun asiakkaille,
Nordea Maapallokorit. Ne ovat Nordea Henkivakuutuksen
hallinnoimia sijoituskoreja ja sisältävät sellaisia sijoituskohteita,
jotka täyttävät korkeat vastuullisuustekijöihin liittyvät laatuvaatimukset. Ne pyrkivät vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä varmistamaan hyvän hallintotavan
noudattamisen. Maapallokorit sopivat asiakkaalle, jolle vastuullisuusnäkökohdat ovat tärkeitä, mutta joka haluaa jättää
sijoituspäätösten teon ammattilaiselle. Maapallokorin voi valita

sijoituskohteeksi vain Nordea Henkivakuutuksen tarjoamiin
vakuutussäästämisen tuotteisiin.
Poikkeuksellisesta vuodesta 2020 huolimatta asiakkaiden
kiinnostus Maapallokoreja kohtaan on ollut suurta ja niihin
sijoitettujen varojen määrä ylitti loppuvuonna miljardin euron
rajan. Myös tuottokehitys oli Maapallokoreilla vuoden aikana
erinomainen. Tähän vaikuttivat sekä onnistunut markkinanäkemys että sijoituskohdevalinnat.
Pääomasijoittamisella tuetaan startup-yrityksiä
Myös pääomasijoittamisessa vastuullisuudella on merkittävä
rooli. Olemme usean viime vuoden ajan tehneet sitoumuksia
kotimaisiin ja pohjoismaisiin pääomasijoitusrahastoihin, joista
useat sijoittavat myös startup-yrityksiin. Mielestämme näillä
yrityksillä voi usein olla avainrooli innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä, ja ne auttavat ratkaisemaan nykypäivän

globaaleja haasteita sekä vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan työllistämällä ja tukemalla vastuullista
talouskasvua. Sijoituskohteeksi valitsemiemme pääomasijoitusrahastojen kohdeyhtiöiden toiminta liittyy esimerkiksi ympäristöystävällisempien uusien tekstiilikuitujen kehittämiseen ja
valmistamiseen, hyvinvointia edistävien ohjelmien ja laitteiden
sekä jakamistalouden palvelujen kehittämiseen.

”Olemme iloisia, että vastuullinen sijoittaminen
kiinnostaa asiakkaitamme yhä enemmän
Sijoittaminen on oiva ja tehokas keino vaikuttaa
yhteiseen tulevaisuuteemme.”
Petra Särkkä, sijoitusjohtaja, Nordea Henkivakuutus

Vastuullisuus
kiinteistösijoituksissamme

Kiinteistö Oy Eteläranta 12, Helsinki
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Kiinteistösijoittamisen
avainluvut
Sijoitamme toimisto-, liike-, hoiva- ja logistiikkakiinteistöihin sekä vuokra-asuntoihin
Kiinteistökantamme jakautuu kahteen salkkuun: Laskuperustekorkoisten vakuutusten katteena oleva sijoitussalkku (Yhtiön
sijoitussalkku) ja Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena
oleva sijoituskori (Kiinteistökori).

Avainlukuja

2019

2020

941

955

1 059

1 086

Vuokrasopimuksia, toimitilat

532

524

Vajaakäyttöaste vuoden lopussa, %

8,3

9,6

Kiinteistöliiketoiminnan työllistävyys, htv

112

106

16,6

15,5

Vuokrattavissa oleva ala, m2

324 937

345 245

Kiinteistöjen lukumäärä, kpl

58

59

Kiinteistövarallisuus, M€
Vuokrasopimuksia, asunnot

Verojalanjälki, M€

KOy Keskuskatu 1 B (oikealla), Helsinki

Verojalanjälki
2020
Verojalanjälki
2020
3%

kaikki

Kiinteistökannan koko, markkina-arvo

1% 1%

1200
Arvonlisävero

17 %

Kiinteistöverot
Energiaverot (sähkö)

78 %

Miljoonaa euroa

Vuonna 2020 kiinteistökantamme kasvoi yhdellä kiinteistöllä.
Poikkeuksellinen vuosi näkyy luvuissa hieman kasvaneena
vaajakäyttöasteena, sekä laskennallisen työllistävyytemme
hienoisena laskuna.

1000
800
600
400
200

Varainsiirtoverot
investoinneista

0

Vakuutusmaksuverot

Asunto
Liikekiinteistö
Hoivakiinteistö

2016

2017

2018

2019

2020

Toimisto
Logistiikkakiinteistö
Hotellikiinteistö
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Breeam In-Use kiinteistön
kehittämisen työkaluna
Kehitämme kiinteistöjemme ympäristövastuuta kokonaisvaltaisesti ympäristösertifioimalla
kiinteistöjämme. BREEAM In-Use -sertifiointi on
kiinteistöjen käytön aikainen ympäristösertifikaatti,
joka toimii työkaluna jatkuvaan kehittämiseen.
BREEAM-ympäristösertifiointijärjestelmä pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon ja on johtava rakennuksien
ympäristösertifiointijärjestelmä. Kolmannen osapuolen myöntämä ympäristösertifikaatti on erinomainen työkalu kiinteistöjen
ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja todentamiseen, minkä
lisäksi se mahdollistaa kiinteistöjen vertailtavuuden keskenään.
Sertifiointeja varten käydään läpi kiinteistön tekninen nykytila

sekä ylläpidon toimintamallit. Kriteereitä on energian, veden
ja materiaalien käytöstä innovaatioihin ja hyvän hallintotavan
näkökulmiin. Täytettyjen kriteerien perusteella rakennukset pisteytetään kuuteen eri luokkaan: Acceptable, Pass, Good, Very
Good, Excellent ja Outstanding.
BREEAM In-Use KOy Kaisaniemenkatu 6
Vuoden 2020 aikana sertifioimme neljä kohdetta, joista yksi
oli KOy Kaisaniemenkatu 6. Sertifiointiprosessissa arvioitiin
kiinteistön energiatehokkuutta, materiaalivalintoja, valaistusta, jätehuoltoa sekä ympäristöjohtamista. Kaisaniemenkadun
kohteessa kartoitettiin näiden lisäksi mm. hule- ja vesistötulviin
sekä turvallisuuteen liittyviä riskejä ja laadittiin toimintamallit
näihin liittyen. Vuonna 2021 tavoitteenamme on sertifioida neljä
toimitilakohdetta, sekä ensimmäinen asuntokohteemme.

Breeam In-Use arvosana
Kohde

Sertifiointivuosi

Part 1: Asset performance Part 2: Building Management

Keskuskatu 1 B

2018

Very Good

Very Good

KOy Turun Centrum

2019

Very Good

Good

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 Helsingin Kaisaniemenkatu 6
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Vastuullisuusohjelma
Olemme luoneet kiinteistösijoituksillemme vastuullisuusohjelman vuonna 2020. 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, toteuttamalla
energiakatselmointeja ja energiainvestointeja. Tavoitteenamme on myös uusiutuvan energian käytön lisääminen. Lisäksi
kehitämme kohteidemme ympäristöasioita mm. kohteiden
ympäristösertifioinneilla, pienentämällä vedenkulutusta vedensäästösuuttimilla, kehittämällä jätehuoltoa sekä ohjeistamalla
käyttäjiä. Kiinteistöjen sijoituspäätöksen ytimessä on sijainti ja
kohteen saavutettavuus, mikä edistää julkisen liikenteen käyttöä ja liikenteen päästöjen pienentämistä.

Sosiaalinen vastuu
Kiinteistönomistajina meillä on vastuu tarjota viihtyisiä ja turvallisia tiloja kiinteistöjen käyttäjille. Kiinteistöihimme tehdään
säännöllisesti kuntokartoitus, jossa huomioidaan teknisten
asioiden lisäksi sisäilma-asiat ja mahdolliset haitta-aineet.
Ehkäisemme sisäilmaongelmia esimerkiksi hyvällä PTS:n mukaisella ylläpidolla, sekä tekemällä tarvittaessa sisäilmatutkimuksia ja parannustoimenpiteitä. Huomioimme tilojen esteettisyyden saneerauksissa: kunnioitamme vanhojen kohteiden
arkkitehtuuria ja rakennushistoriaa, sekä ylläpidämme hyvää
kaupunkikuvaa. Kartoitamme yhteisöllisyyden lisäämisen mahdollisuuksia asuintaloihin, kuten yhteistiloja ja pyöränkorjauspisteitä kannustamaan kestävää liikkumista ja hyvinvointia.

Eettinen toiminta ja avoin viestintä
Huomioimme kaikessa toiminnassamme hyvän hallintotavan,
muun muassa korruptionvastaisuuden, harmaan talouden torjunnan, läpinäkyvän toiminnan sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen vastuun. Koulutamme henkilöstöämme aktiivisesti näiden periaatteiden edistämiseksi. Noudatamme korkean tason
eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat YK:n Global Compactiin.
Olemme lisäksi allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen
periaatteet (UN PRI) ja raportoimme sitoumuksen mukaisesti
vuosittain. Lisäksi kehitämme hankintojen vastuullisuutta yhteistyökumppaniemme kanssa, sekä vaadimme toimittajiamme
sitoutumaan vastuullisen hankinnan ehtoihin.
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Vastuullisuustekojamme

As Oy Espoon Malminportti 4 A-B

KOy Helsingin Hermanninpuisto

As Oy Malminkatu 36, Helsinki

Pitkäjänteistä energiansäästöä ja päästöjen vähentämistä
Tavoittelemme kiinteistösijoituksissamme energiankulutuksen
osalta hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämän lisäksi
olemme sitoutuneet pienentämään energiankulutusta vuosittain 1 %:lla 2025 mennessä, verrattuna 2019 tasoon. Kokonaissäästö tulee tavoitteen mukaan olemaan 5 %. Tavoitteiden
saavuttamiseen tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja olemmekin
selvittäneet uusiutuvan energiankäytön lisäämistä. Selvityksessä kartoitettiin maalämmön soveltuvuutta kohteisiimme, sekä
hiilineutraalin kaukolämmön hankinnan mahdollisuuksia. Koko
kiinteistökannalle toteutettiin energiansäästötoimien, maalämmön ja kaukolämpöyhtiöiden päästövähennystavoitteiden
perusteella päästöskenaariolaskenta.

Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa
Mittaamalla ja seuraamalla kiinteistöjämme meillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa niiden energiankulutuksiin, siksi
olemme olleet mukana pilotoimassa ja kehittämässä Vahanen
Monitor energianhallintapalvelua. Palvelu mahdollistaa kiinteistöjen kulutusseurannan jopa tuntitasolla, sekä yhdistää energiankulutuksiin myös niistä aiheutuvat päästöt. Palvelu tarjoaa
erinomaiset työkalut kiinteistöjen keskinäiseen kulutusvertailuun. Lisäksi seuraamme järjestelmässä energiansäästötoimenpiteitä ja -tavoitteitamme kuukausitasolla. Myös rakennusautomaation seuranta on siirretty Monitoriin, mikä mahdollistaa
kiinteistöjen kokonaisvaltaisen seurannan. Järjestelmän kautta
on mahdollista seurata myös jätemääriä.

CRREM-raportointi
EU-rahoitteinen tutkimusprojekti CRREM (Carbon Risk Real
Estate Monitor) tavoittelee kiinteistökannan ennenaikaiseen
vanhenemiseen ja arvon alenemiseen liittyvien ilmastoriskitekijöiden vähentämistä. Työkalu tarjoaa kiinteistösijoittajille
avoimia ja tieteeseen perustuvia polkuja hiilestä irtautumiseen,
mitkä ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen lämpenemisrajoitteen kanssa. CRREM-työkalun käyttö on auttanut
meitä ymmärtämään kiinteistöportfoliomme ilmastoriskejä sekä
hallitsemaan niitä. Se on tärkeä osa ilmastoon liittyvien riskien
sisällyttämistä sijoituspäätöksentekoon ja riskienhallintaan.
Olemme olleet pilotoimassa työkalua globaalisti ensimmäisten
kiinteistösijoittajien joukossa.
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Kiinteistöjen
energiankulutukset
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Laskennan perusteet
Raportoimme ympäristömittareissamme suoraan hallinnoimiamme kohteita. Kohteet, joissa vuokralainen vastaa kulutuksista itse (pääomakohteet) on rajattu raportoinnista pois.

Toimistot

14 000

kWh/Rm3

Sähkönkulutus on laskenut eniten liike- ja logistiikkakiinteistöissä, mitä selittää myöskin poikkeuksellinen vuosi. Asunnoissa
ja toimistoissa sekä sähkön absoluuttinen että ominaiskulutus
pysyi lähellä aiempien vuosien tasoa.

MWh

Lämmönkulutuksen laskua toimisto- ja liikekiinteistöissä
Erityisesti toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöissä koronaviruksen vaikutukset näkyvät pienentyneenä lämmönkulutuksena. Asuntojen absoluuttinen lämmönkulutus on hieman pienentynyt vuonna 2020, mutta ominaiskulutus kasvanut. Asunnoissa
on mahdollisesti käytetty enemmän lämmintä käyttövettä, mikä
on johtanut ominaiskulutuksen kasvuun. Muissa kohteissa lämmön ominaiskulutukset ovat pysyneet vuoden 2019 tasolla.

Asunnot

MWh

Pandemia on vaikuttanut monen muun asian lisäksi myös vuoden 2020 energiankulutuslukemiin,
kun toimistojen ja liikekiinteistöjen käyttö on ollut
aiempiin vuosiin verrattuna erilaista.
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Energian CO2 -päästöt ja
vedenkulutus

Energian päästöt
Vuonna 2020 teimme tarkemman, paikkakuntakohtaisiin päästökertoimiin perustuvan energian päästölaskennan. Tästä johtuen lämmön päästöt näyttävät kasvaneen, vaikka absoluuttinen lämmönkulutus (MWh) on laskenut -10 %. Lisäksi talvi 2019
oli poikkeuksellisen lämmin, mikä pienensi vuoden lämmitystarvetta ja siten päästöjä. Energian ominaispäästöt ovat laskeneet
2019-2020 4 %, ollen 4,8 kgCO2/m3 vuonna 2020.

Energian päästöt

tCO2

Kiinteistöjen energiankulutuksen päästöt ovat merkittävin tekijä kiinteistöjen ilmastovaikutuksessa.
Vuonna 2019 siirryimme käyttämään vesivoimalla
tuotettua sähköä, ja vuonna 2020 tämä päästövähennys näkyy täysimääräisesti sähkön päästöjen
nollaantumisena.

Vedenkulutus, m3
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Vedenkulutus
Poikkeuksellinen vuosi näkyy eri kiinteistötyyppien vedenkulutuksessa. Ihmisten vietettyä enemmän aikaa kotona, asuntojen
vedenkulutus on hieman noussut. Vastaavasti toimistojen ja liikekiinteistöjen vedenkulutus on laskenut huomattavasti etätyön
ja vähentyneen liikkumisen johdosta.
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Jätteet

Tavoitteenamme on kehittää kohteidemme kierrätysmahdollisuuksia ja vähentää sekajätteen määrää. Kierrätysasteemme nousi 36 prosentista 37
prosenttiin vuonna 2020.

Kehitämme kiinteistöjemme jätehuoltoa aktiivisesti ja tuemme
käyttäjiä jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä. Olemme muun
muassa aloittaneet projektin kohteidemme jätehuollon parantamiseksi lisäämällä muovinkeräysastioita, uudistamalla jäteohjeistusta sekä tekemällä parannuksia jätehuoneisiin.
Kokonaisjätemäärä vuonna 2020 oli 1405 tonnia. Tämä on lähes
20 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, mihin lienee vaikuttanut poikkeuksellinen vuosi ja erityisesti toimitilakohteiden
vähentynyt toiminta.
Jätteiden raportointi
Keräämme ja raportoimme jätemääriä paikkakuntakohtaisesti
jätehuoltoyhtiöiltä. Jäteraportointimme kattaa 40 kohdetta.
Asuntokohteiden osalta raportointi ei sisällä keräyspaperin
osuutta, mikä heikentää kierrätysprosenttia.

Jätejakeiden jakauma

Jätteiden käsittelytavat
Sekajäte 45 %

37%

Energiajäte 16 %

Kierrätys ja
uudelleenkäyttö

Biojäte 13 %
Kartonki 14 %
Paperi 6 %

Muu
hyödyntäminen
(energiajäte)

45%

Muut 2 %

Poltto
jätevoimalassa

Lasi 2 %
Metalli 1 %

16%

Yhteystiedot

Pekka Luukkanen
Toimitusjohtaja,
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Sähköposti
etunimi.sukunimi@nordea.fi
Verkkosivut
nordea.fi/henkivakuutus

