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1. Vaikuttaminen yritystapaamisissa ja
yhtiökokouksissa
Koronapandemian pitkittyminen vaikutti alkuvuonna 2021 yritystapaamisiin ja yhtiökokouksiin. Viime vuoden tapaan, poikkeusolojen jatkuessa, yritystapaamisia on pystytty järjestämään virtuaalisesti. Alkuvuoden aikana salkunhoitajillamme oli
430 verkkotapaamista yritysten johdon kanssa. Tapaamisista
237 oli sellaisten yritysten kanssa, joihin olemme sijoittaneet.
Näistä tapaamisista noin 65 %:ssa keskustelimme yrityskohtaisista, kestävyysanalyysissämme nousseista kestävyysnäkökulmista, muun muassa ympäristövaikutuksista, kiertotaloudesta
ja koronapandemiaan liittyvistä sosiaalisista näkökohdista.
Positiivisista ympäristövaikutuksista esiin nousivat erityisesti
uusiutuvan energian tuotantohankkeet sekä tuotteiden ympäristöystävällisyys. Keskustelimme myös koronapandemian aiheuttamista toimista, ja suurin osa yhtiöistä kertoi toimineensa
tilanteessa vastuullisesti, erityisesti huomioimalla joustoilla
omat työntekijänsä sekä asiakkaansa.
Alkuvuoden yhtiökokoukset järjestettiin virtuaalisina, ja
omaisuudenhoitoasiakkaamme (mukaan luettuna LähiTapiola
Vastuullinen Osinko Suomi -rahasto) osallistuivat yhteensä 43
suomalaisen yhtiön yhtiökokoukseen LähiTapiola Varainhoidon
edustamina. Yhtiökokouksiin osallistuimme antamalla äänemme ennakkoon 480 hallituksen yhtiökokoukselle ehdottaman
esityskohdan osalta. 476 esityskohdan osalta äänestimme
hallituksen esityksen mukaisesti, yhden kohdan osalta hallituksen esitystä vastaan ja kolmen kohdan osalta pidättäydyimme
äänestämästä.
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Viime vuonna uutena asiana yhtiökokouksiin tuotiin neuvoa-antavaan äänestykseen yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka. Tänä vuonna esityslistoilla oli ensimmäistä kertaa
neuvoa-antava äänestys toimielinten palkitsemisraportista.
Useiden yhtiöiden palkitsemisraportit olivat hyvin yleistasoisia
palkitsemisen kriteerien, tavoitteiden ja toteutumisasteiden
läpinäkyvyyden osalta. Pyysimme kolmelta yhtiöltä lisäselvitystä
toimitusjohtajien ja hallituksien palkkioiden kriteereihin liittyen.
Yhden yhtiön osalta äänestimme palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ja yhden yhtiön osalta pidättäydyimme äänestämästä.
Lisäksi omaisuudenhoitoasiakkaamme (mukaan lukien osakevalinta- ja faktorimalleihin perustuvat LähiTapiola-rahastot)
osallistuivat LähiTapiola Varainhoidon edustamina 832 ulkomaiseen yhtiökokoukseen proxy voting -palvelua hyödyntäen.
Yhtiökokouksissa äänestettiin yhteensä 11 310 esityskohdan
osalta. Esityksistä 11 086 olivat hallituksen ja 224 osakkeenomistajien yhtiökokouksille ehdottamia. Hallitusten esitysten
osalta äänestimme esityksen puolesta 85 prosentissa äänestyskohdista, esitystä vastaan 14 prosentissa ja 1 prosentissa jätimme äänestämättä. Noin 46 prosentissa hallituksen ja johdon
palkitsemista käsittelevistä esityksistä äänestimme esitystä
vastaan. Osakkeenomistajien ehdotuksia kannatimme 82 prosentissa ehdotuksista. Erityisesti kannatimme osakkeenomistajien ehdotuksia liittyen riippumattoman hallituksen puheenjohtajan valintaan ja kestävyystekijöiden kattavaan raportointiin.

Osuudenomistajien kannalta merkittävissä kestävyysteemoissa äänestämme myös proxy voting -palveluun kuulumattomien LähiTapiola -rahastojen nimissä. Osallistuimme LähiTapiola USA Markkina -rahaston nimissä EXXONMobil Corpin
yhtiökokoukseen. Äänestimme viiden osakkeenomistajien
ehdotuksen puolesta liittyen mm. yhtiön hallituksen kokoonpanoon, toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolien
eriyttämiseen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten raportointiin.

Aloitimme myös osakkeenomistajien ehdotusten osalta
äänestyspäätöstemme julkistamisen ennakkoon hyödyntäen
PRI:n tarjoamaa alustaa.
Lisätietoa äänestyskäyttäytymisestä löytyy kestävän sijoittamisen -verkkosivuiltamme.

Äänestyskäyttäytyminen alkuvuonna 2021 – hallituksen esitykset yhtiökokoukselle

Äänestyskäyttäytyminen alkuvuonna 2021 – osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle
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Yhtiökokoukset alkuvuonna 2021
Alkuvuonna 2021 edustimme asiakkaitamme 866 yhtiökokouksessa 39 eri maassa.
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2. Vaikuttaminen ja yhteistyö
rahastokumppaneiden kanssa
Kevään aikana jatkoimme yhteistyötä rahastokumppaneidemme kanssa etätyön merkeissä monikanavaisesti Teams-tapaamisten ja laajemmille kohderyhmille suunnattujen webinaarien
välityksellä. Alkuvuoden aikana osallistuimme 47:ään tapaamiseen tai webinaariin, ja näistä 36:ssa käsiteltiin kestävyystekijöitä. Erityisteemana korostui EU:n kestävän rahoituksen
tiedonantoasetuksen soveltaminen sekä rahastojen luokittelu
Artiklojen 6, 8 ja 9 mukaisesti kolmeen luokkaan: muu sijoitustuote, kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella edistävä sijoitustuote ja kestävä sijoitustuote. Myös aktiivisen omistajuuden eri vaikuttamistavat olivat kattavasti keskusteluissa
esillä. Laajensimme kumppaniverkostoamme kahdella uudella
kumppanilla, jotka valitsimme likvidien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen varainhoitajiksi. Kestävyystekijöiden huomioimisessa vähimmäisvaatimuksena edellytämme kaikilta rahastokumppaneiltamme sitoutumista YK:n tukemiin vastuullisen
sijoittamisen periaatteisiin (PRI).
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3. Toimenpiteet LähiTapiola Varainhoidon
sijoitustoiminnassa
Tiukensimme edelleen alkuvuodesta
kestävään sijoittamiseen liittyviä linjauksiamme erityisesti ilmastomuutoksen
huomioimiseen liittyen muuttamalla
aikaisemmat välttämiskriteerit salkunhoitoa sitoviksi. Emme sijoita osake- ja
yrityslainavalintamalleissa yrityksiin,
joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia
muodostuu energiantuotannossa käytettävästä kivihiilestä, ruskohiilestä tai
turpeesta tai joiden energiantuotannosta yli 25 prosenttia perustuu kivihiileen,
ruskohiileen tai turpeeseen. Koska jo
aiemmin vältimme sijoittamista näihin
yrityksiin, kriteerien tiukennus ei johtanut
muutoksiin salkuissamme. Jo useamman
vuoden ajan olemme osake- ja yrityslainavalintamalleissa sijoittaneet hiili-intensiivisillä toimialoilla hiilijalanjäljeltään
parhaimpiin yhtiöihin. Hiili-intensiivisiksi
toimialoiksi olemme määritelleet energian (öljy- ja kaasuyhtiöt), julkishyödylliset,
jätehuollon, laiva- ja lentoliikenteen sekä
perusteollisuuden (materiaalit).
Muutimme myös muut välttämiskriteerit sitoviksi osake- ja yrityslainavalintamalleissa. Jo aiemmin poissuljettujen
kansainvälisten normien rikkojien ja

kiistanalaisten aseiden valmistajien lisäksi emme sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia tulee aikuisviihdetuotteista ja -palveluista, perinteisten
aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
Linjasimme myös, ettemme sijoita yhtiöihin, joiden pääasiallinen ansaintamalli
perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin. Linjausten kiristys ei johtanut
muutoksiin salkuissamme, sillä näihin
tekijöihin olimme kiinnittäneet huomiota
jo aiemmin.
Vastuullisuussyistä myimme LähiTapiola Vastuullinen Kehittyvät Markkinat -rahastosta Top Glove Corporation
Berhad:n, sillä yhtiön työntekijöiden
kohtelu alkoi nousta vuoden 2020 lopusta lähtien negatiivisiin uutisotsikoihin.
Seurasimme tilannetta, ja koska tiedot
alkoivat vahvistua eri lähteistä, myimme
yhtiön osakkeet pois salkusta huhtikuun
alussa.
LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö -rahastossa osallistuimme Friedrich
Vorwerk Group:n listautumisantiin. Analyysimme mukaan yhtiön toiminnalla
on positiivinen vaikutus YK:n kestävän
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kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen
ympäristönäkökulmasta, sillä yhtiö toimii
aivan energiamurroksen ytimessä muuntuessaan maakaasuratkaisujen toimittajasta sähköverkkoihin ja vetyyn.
Yrityslainasijoituksissamme panostaminen vihreisiin lainoihin (green bond) on
jatkunut, vihreiden lainojen osuus on salkuissamme hieman kasvanut. Esimerkiksi
LähiTapiola Vastuullinen Vaikuttajakorko -rahastossa vihreiden lainojen osuus
kasvoi 81 prosenttiin vuoden vaihteen
75 prosentista. Lisäksi vihreiden lainojen
osuus LähiTapiola Vastuullinen Yrityskorko -rahastossa on noin 20 prosenttia ja
LähiTapiola Vastuullinen Pohjoinen Yrityskorko -rahastossa noin 15 prosenttia.
Suomalaiset kiinteistösijoitusyhtiöt ovat
lisänneet green bond -tarjontaansa, ja
sijoitimmekin alkuvuonna LähiTapiola
Vastuullinen Vaikuttajakorko -rahastossa
mm. Kojamo Oyj:n joukkovelkakirjalainaan, jonka tarkoituksena on edistää
siirtymistä vähähiiliseen ja ympäristön
kannalta kestävään talouteen vihreillä ja
energiatehokkailla rakennuksilla. Lisäksi
olemme LähiTapiola Vastuullinen Vaikuttajakorko -rahastossa sijoittaneet kiin-

teistösijoitusyhtiö K2A Fastigheter AB:n
vihreään joukkovelkakirjalainaan. Yhtiö
on saanut ulkopuolisen arvion, jonka mukaan yli 80% yhtiön tuotoista voidaan
luokitella tulevan vihreästä liiketoiminnasta. Yhtiö rakentaa ja hallinnoi Ruotsissa erityisesti opiskelija-asuntoja, jotka
rakennetaan suurelta osin käyttäen
puuta pääraaka-aineena.
LähiTapiola Vastuullinen Yrityskorko
-rahastoon hankimme Volkswagen Leasing GmbH:n joukkovelkakirjalainaa, kun
yhtiö poistui kansainvälisten normien
rikkojien listalta. Analysoimme yhtiön
uudelleen, ja katsoimme voivamme sijoittaa siihen, sillä yhtiö sekä investoi uuteen
teknologiaan (sähköautot) että pyrkii
laaja-alaisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja mukauttamaan
tuotantoaan kestävämmäksi.
Sijoitimme LähiTapiola Pitkäkorko
-rahastossa Euroopan Unionin liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjoihin, joilla
rahoitetaan SURE (Temporary Support
to mitigate Unemployment Risks in an
Emergency) -välinettä. SURE-välineellä on tarkoitus auttaa niitä Euroopan
Unionin maita, joille koronapandemian
kielteisten taloudellisten ja sosiaalisten
seurausten torjumisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia. SURE-välineellä

tuetaan toimenpiteitä, joilla nämä maat
voivat suojella työpaikkoja, työntekijöitä
ja itsenäisiä ammatinharjoittajia työttömyyden ja tulonmenetysten riskiltä.
Jatkoimme jo viime vuonna alkanutta ESG-faktoritutkimusta saaden sen
päätökseen. Tutkimuskohteenamme oli
ulkopuolisten luokitusyhtiöiden ESG-luokitukset ja luokitusten yhteys tuottoihin
ja riskeihin. Havaitsimme, että vaikka
eri toimijoiden ESG-luokitukset ovat
keskimäärin toimineet ylituoton lähteenä, ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
Lisäksi alueelliset ja ajalliset erot olivat
huomattavia. Myöskään ns perinteisten
luokittajien kombinaatiot eivät tuoneet
lisäarvoa. Havaitsimme kuitenkin, että
erityisesti tekoälypohjaiset, uutisvirran
analysointiin keskittyneet luokittajat
ovat tehokkaita riskinäkökulmasta, ja
heidän luokituksissaan on potentiaalia
kestävyysanalyysiä täydentävänä komponenttina. Eri luokittajien luokitusten
väliset korrelaatiot olivat heikkoja, mikä
vaikeutti kestävyyden ja tuottojen yhteyden arviointia. Erot luokittajien välillä aiheutuvat mm. eri metodologioista
– vaikka luokittajat arvioisivat näennäisesti samaa asiaa, niin mittarit, mitattavat tekijät ja niiden painotukset voivat
erota. Siksi myös luokittajan valinta on
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osa kestävyysanalyysia. Kvanttitiimimme
tutkii lisäksi, kuinka yhtiöiden päästödataa voidaan huomioida kvantitatiivisessa
osakevalinnassa. Tämä työ jatkuu edelleen. Valtiolainojen osalta alkuvuoden
aikana olemme kehittäneet analyysikehikon, jolla voimme systemaattisemmin arvioida valtionlainojen kestävyysprofiilia.

4. EU:n kestävän rahoituksen
sääntely
EU:n kestävän rahoituksen sääntelyyn sisältyvä tiedonantoasetus (SFDR) tuli pääosin sovellettavaksi 10.3.2021. Asetus lisää
tiedonanto- ja raportointivelvoitteita kestävyysriskien ja -tekijöiden sekä pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten
huomioimisesta sijoitustuotteissa. LähiTapiola Varainhoidossa
toteutimme tiedonantoasetuksen vaatimat muutokset ja luokittelimme mm. LähiTapiola-rahastot sääntelyn edellyttämällä
tavalla artiklojen 6, 8 ja 9 mukaisesti kolmeen luokkaan: muu
sijoitustuote, kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella
edistävä sijoitustuote ja kestävä sijoitustuote. Lisätietoa kestävyyden huomioimisesta on saatavilla verkkosivuillamme sekä
rahastokohtaisista kestävyyskatsauksista ja tietoa kestävyydestä -välilehdiltä.
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5. Koulutus ja osaamisen
kehittäminen

6. Läpinäkyvä raportointi

Koronapandemian vuoksi alkuvuoden vastuullisen sijoittamisen tilaisuudet järjestettiin virtuaalisesti. Pandemia
siirsi myös Suomen Vastuullisen Sijoittamisen Forumin
Finsifin 10-vuotisjuhlaseminaaria vuodella. Seminaari
järjestettiin kesäkuussa 2021 ja LähiTapiola Varainhoidon johtaja Outi Kalpio osallistui Finsifin hallituksen
entisten puheenjohtajien paneelikeskusteluun Finsifin ja
vastuullisen sijoittamisen kehityksestä ja tulevaisuudesta.
Hyödynsimme lisäksi aktiivisesti eri palveluntarjoajien ja
yhteistyökumppanien järjestämiä webinaareja vastuullisen ja kestävän sijoittamisen eri aihealueisiin liittyen.
Erityisesti huomiomme kohteena olivat EU:n kestävän
kehityksen sääntely sekä koronapandemian vaikutukset
yritysvastuuseen ja kestävyystekijöiden huomioimiseen
sijoittamisessa.

Kehittämme jatkuvasti rahastokohtaisia kestävyyskatsauksia, ja alkuvuoden aikana lisäsimme niihin rahastokohtaiset ulkopuolisen palveluntarjoajan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät
arvosanat. Paransimme läpinäkyvyyttä myös lisäämällä
katsauksiin rahaston SFDR-luokituksen kestävyysominaisuuksia edistäville rahastoille. Raportoimme myös asiakassalkkujen sijoituskohteiden SFDR -luokitukset asiakkaiden salkkukohtaisissa kestävyyskatsauksissa.
Alkuvuonna julkaistussa vuoden 2020 vastuullisuuskatsauksessa raportoimme ilmastonmuutoksen huomioimisesta toiminnassamme TCFD:n suositusten mukaisesti.
Raportoimme PRI:lle vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta LähiTapiola Varainhoidossa vuonna 2020. Raportin perusteella PRI suorittaa arvioinnin, jonka saamme raportoinnin uudistuksen vuoksi vasta vuoden 2022
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
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7. Yhteistyö ja kestävyyden edistäminen
LähiTapiola Varainhoito on sitoutunut
Pariisin ilmastosopimuksen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikuttamishankkeet ovat tärkeä työkalu tavoitteiden edistämisessä.
Sijoitussalkkujen ympäristöriskien
kattava tunteminen on oleellinen tekijä
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sijoitustoiminnan kautta. Siksi osallistuimme
jälleen CDP:n non-disclosure -kampanjaan, jonka kautta kannustimme muiden
sijoittajien kanssa kohdelistalla olleista
yli 1000 yrityksestä 16 yritystä ympäristöraportointiin. Osallistuimme myös
CDP:n lanseeraamaan SBT-kampanjaan,
jonka tavoitteena on kannustaa yrityksiä
asettamaan ilmastotieteeseen perustuvia tavoitteita (science-based targets)
päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi lähetimme erikseen noin 70 yhtiölle, joiden
osakkeisiin tai yrityslainoihin olemme
sijoittaneet, kyselyn sitoutumisesta
SBT-aloitteeseen. Raportoimme kyselyn
tuloksista ja johtopäätöksistä vuosiraportoinnin yhteydessä.
Toimme esille huolemme ilmastonmuutostoimien kiireellisestä tarpeesta
ja hitaasta etenemistä allekirjoittamal-

la jälleen ”Global Investor Statement
to Governments on the Climate Crisis”,
joka julkaistiin G7-maiden kokouksen
alla kesäkuussa ja julkistetaan uudelleen
Glasgow’n COP26-kokouksen alla marraskuussa 2021.
Jatkoimme osallistumistamme FAIRR
A Coller Initiative -sijoittajaverkoston
koordinoimaan Sustainable Proteins
-vaikuttamishankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää proteiinien tuotannon negatiivisia vaikutuksia ja kasvattaa
kasvi- ja vaihtoehtoisproteiinien käyttöä
elintarviketuotannossa.
Koronapandemiaan liittyen jatkoimme
lääkeyhtiöihin vaikuttamista Eurapco
-yhteistyökumppanimme Achmea IM:n
koordinoimassa hankkeessa ”Covid-19
and Pharmaceutical sector”. Hankkeen
toimesta lähetettiin koronalääkkeiden
tutkimuksen, valmistuksen ja saatavuuden kehittämistä ja läpinäkyvyyden
kasvattamista koskevat kysymykset
seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksille:
AstraZeneca, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck/MSD
(USA), Pfizer, Sanofi ja Thermo Fisher
Scientific.
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Annoimme myös tukemme EU:n
aloitteelle parantaa monikansallisten
yritysten veronmaksun läpinäkyvyyttä
ja vastuuvelvollisuutta maakohtaisen
veroraportoinnin kautta, osallistumalla
PRI:n tukemaan aloitteeseen ”Investor
statement on public country-by-country reporting (CBCR) requirements in the
EU”. Tuimme vaatimuksen ulottamista
koskemaan kaikkia toimintamaita.
Lisää kestävyyden huomioimisesta sijoittamisessa LähiTapiola Varainhoidossa
löytyy verkkosivuiltamme. (lahitapiola.fi/
kestäväsijoittaminen)

Rahasto

Morningstarluokitus

LähiTapiola-rahastojen vastuullisuusluokitukset

MSCIrating

2020

BBB

2025

BBB

2035

A

2045

A

Eurooppa Markkina

AA

High Yield

BBB

Kehittyvät Korkomarkkinat

BB

Korkomaailma

BBB

Maailma 20

BBB

Maailma 50

BBB

Maailma 80

BBB

Pitkäkorko

A

Reaalikorko

A

Suoja

A

USA Markkina

BBB

Vastuullinen Eurooppa Keskisuuret

AA

Vastuullinen Hyvinvointi

BBB

Vastuullinen Kasvu

BBB

Vastuullinen Kehittynyt Aasia

AA

Vastuullinen Kehittyvät Markkinat

A

Vastuullinen Kuluttaja

A

Vastuullinen Lyhytkorko

AA

Vastuullinen Osinko Suomi

AA

Vastuullinen Pohjoinen Yrityskorko

A

Vastuullinen Skandinavia

AAA

Vastuullinen USA Keskisuuret

AA

Vastuullinen Vaikuttajakorko

AA

Vastuullinen Ympäristö

AAA

Vastuullinen Yrityskorko

AA

Morningstarin vastuullisuusluokitus kuvaa rahaston omistamien yhtiöiden vastuullisuusriskiä suhteessa muiden
samassa Morningstarin määrittelemässä vertailuluokassa olevien rahastojen omistuksiin. Tämä vertailuryhmä
voi olla eri kuin rahastojen tuottovertailussa käytetty.
MSCI:n ESG Rating kuvaa rahaston omistamien yhtiöiden vastuullisuusprofiilia. Certain information ©2021
MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission as of
06/30/2021.
“Although LocalTapiola Asset Management Ltd.’s information providers, including without limitation, MSCI ESG
Research LLC and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain
information (the “Information”) from sources they consider
reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees
the originality, accuracy and/or completeness, of any data
herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a
particular purpose. The Information may only be used for
your internal use, may not be reproduced or redisseminated
in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices.
Further, none of the Information can in and of itself be
used to determine which securities to buy or sell or when to
buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any
liability for any errors or omissions in connection with any
data herein, or any liability for any direct, indirect, special,
punitive, consequential or any other damages (including
lost profits) even if notified of the possibility of such damages.”
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