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1.

Johdanto
Vastuullisuus ja kestävyys toteutuvat eQ:ssa sekä konsernitasolla että eQ Varainhoidon sijoitustoiminnassa ja Adviumin corporate finance -toiminnoissa.
eQ Varainhoito on toiminut aktiivisena vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä jo useiden vuosien
ajan. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, UN’s Principles for
Responsible Investment) vuonna 2010. Edistämme vastuullista sijoittamista Pääomasijoittajat ry:ssä,
Invest Europessa, Raklissa ja Finanssiala ry:ssä. Toimimme aktiivisena jäsenenä Finsifissä (Finland's Sustainable Investment Forum). Olemme CDP:n Climate Change -ohjelman allekirjoittaja,
minkä lisäksi allekirjoitamme vuosittain Science Based Target Initiative -aloitteen. Olemme myös jäsenenä GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusarvioinnissa eQ:n kiinteistösijoitusten osalta.
eQ Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet luovat viitekehyksen koko eQ:n sijoitustoiminnalle ja sen prosesseille. Näissä periaatteissa kuvattu toimintatapamme perustuu siihen, mitä eQ
Varainhoito on oppinut yli kymmenen vuoden aikana tekemästään työstä vastuullisuuden ja kestävyyden integroimiseksi eri omaisuusluokkien sijoituspäätöksentekoon. Periaatteet kattavat kaikki
omaisuusluokat, ja soveltaminen vaihtelee omaisuusluokasta ja sijoitustavasta riippuen. eQ Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat eQ Varainhoidon hallituksen hyväksymät ja perustuvat hallituksen määrittelemiin vastuullista sijoittamista koskeviin linjauksiin.

2.

Vastuullinen ja kestävä sijoittaminen eQ Varainhoidossa
Vastuullisuus ja kestävyys ovat keskeinen osa eQ Varainhoidon sijoitustoimintaa ja sen prosesseja.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kestävyysriskit ja -mahdollisuudet integroidaan systemaattisesti ja käytännönläheisesti niin sijoituskohteen valintaan, seurantaan kuin raportointiin kaikissa
eQ:n sijoitusalueissa (Tiedonantoasetus (EU) 2019/2088 artikla 3). Tavoitteenamme on tunnistaa
kestävästä toiminnasta hyötyvät sijoituskohteet ja niiden tuottomahdollisuudet sekä vähentää riskiä
sijoituksissa.
Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai
olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus (Tiedonantoasetus (EU) 2019/2088 artikla 2 kohta 22). Kestävyysriskin
mahdollinen toteutuminen sijoituskohteessa voi aiheuttaa negatiivista vaikutusta sijoituskohteen arvoon sekä yleisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja/tai ympäristöön. Kestävyysriskien olennaisuus
vaihtelee eri toimialoilla ja liiketoimintamalleissa, ja sijoituskohteet voivat myös altistua kestävyysriskeille arvoketjunsa kautta, mukaan lukien toimittajat ja asiakkaat. eQ:n sijoitustuotteiden rahastoesitteissä ja säännöissä kerromme yksityiskohtaisemmin, kuinka kestävyysriskit huomioidaan sijoituspäätöksenteossa kunkin tuotteen osalta sekä mitkä ovat tuotteisiin liittyvät mahdolliset kestävyysriskit.
Vastuulliseen sijoittamisen työstä ja sen kehittämisestä vastaa eQ:n vastuullisen sijoittamisen johtaja. Jokaisessa sijoitustiimissä on lisäksi nimetty, vastuulliseen sijoittamiseen perehtynyt henkilö.
Näiden henkilöiden lisäksi pidämme erittäin tärkeänä, että jokainen sijoitustoiminnan parissa työskentelevä ymmärtää, tunnistaa ja huomioi sijoituksiin liittyvät potentiaaliset kestävyysriskit ja -mahdollisuudet. Tätä ei mielestämme voi ulkoistaa. Vastuullisuus/kestävyysanalyysin ohella tärkeä osa
salkunhoitajien toimenkuvaa on käydä myös jatkuvaa vaikuttamiskeskustelua sijoituskohteiden
kanssa.
Kerromme asiakkaille eQ:n vastuullisuuspolitiikasta ja käytännöistä, sekä käymme keskustelua asiakkaan odotuksista vastuulliseen sijoittamiseen liittyen. Asiakkaan mahdollinen oma vastuullisen sijoittamisen politiikka sisällytetään mahdollisuuksien mukaan asiakasvarojen hoitoon. Koulutamme
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asiakkaitamme ja koko henkilöstöämme vastuullisuusasioissa säännöllisesti. Myös perehdyttämisohjelmassa sitoutamme uudet työntekijät noudattamaan yhtiön vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja.
eQ Oyj:n hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa vastuullisuuden ja vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta ja tulevista kehitysaktiviteeteista kaikissa sijoitusalueissamme. Lisäksi eQ Rahastoyhtiön hallituksessa käydään säännöllisesti läpi sijoituskohteiden kanssa tapahtuneet vaikuttamistilanteet. Raportoimme myös PRI:lle vuosittain vastuullisen sijoittamisen käytännöistämme sekä konkreettisista vaikuttamistapahtumistamme sijoituskohteissa.

3.

Vastuullinen ja kestävä sijoittaminen osana sijoitusprosesseja
3.1

Osake- ja korkosijoitukset
Vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvien riskien huomioiminen osake- ja korkosijoituksissa on hyvin
käytännönläheistä ja osa salkunhoitajan päivittäistä työtä, kun sijoituskohteita valitaan ja rahastoja
hoidetaan. Tavoitteemme on erinomainen pitkän aikavälin tuotto. Vastuullisuus ja kestävyys ovat
täysin linjassa tämän tavoitteen kautta, ja siksi vastuullisuus/kestävyysanalyysi on kaikkien rahastojemme sijoitusprosesseissa keskiössä. Vaikutamme sijoituskohteissa aktiivisesti vastuullisuuskysymyksissä käymällä suoraa dialogia yhtiöiden kanssa. Lisäksi osallistumme ajoittain yhteisvaikuttamisaloitteisiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa.
Käymme läpi kaikki sijoituskohteet määrittelemillämme kestävyysmittareilla. Yksi tärkeistä painopistealueista on yritysvastuuraportoinnin saatavuus, johon olemme jo pitkään aktiivisesti kannustaneet
yrityksiä paremman läpinäkyvyyden saavuttamiseksi. Ympäristöön liittyvänä erikoisteemana seuraamme, miten ilmastokysymykset otetaan huomioon yhtiöiden liiketoiminnassa. Yleisesti haluamme
kannustaa yhtiöitä raportoimaan sidosryhmilleen päästötietoja, tietoa yhtiön tarjoamista kestävän kehityksen tuotteista ja palveluista sekä siitä, kuinka ilmastonmuutos otetaan yhtiön liiketoiminnassa
huomioon. Seuraavan sivun taulukossa on lueteltu tyypillisiä kestävyysriskejä, joita osake- ja korkosijoituksissa tunnistetaan. Kestävyysriskien olennaisuus vaihtelee eri toimialoilla ja liiketoimintamalleissa, ja sijoituskohteet voivat myös altistua kestävyysriskeille arvoketjunsa kautta mukaan lukien
toimittajat ja asiakkaat.
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Ympäristöriskit

Yhteiskuntavastuuta (sosiaalista vastuuta) koskevat riskit

Hallintotapaa koskevat riskit

Yritysten kyky huomioida ilmastonmuutos toiminnassaan

Riskit työntekijöiden terveydelle,
turvallisuudelle ja hyvinvoinnille

Kestävyystekijöiden riittämätön johtaminen yrityksen liiketoiminnassa

Energia- ja materiaalitehokkuuteen
liittyvät kysymykset

Ihmisoikeusrikkomukset

Hallituksen kokoonpanoon liittyvät
kysymykset

Altistuminen veden niukkuudelle

Monimuotoisuuden toteutuminen
työpaikalla ja inhimillisen pääoman kestävä kehittäminen

Korruption ja lahjonnan vastainen
toiminta

Jätteen määrän ja käsittelyn haasteet

Tuoteturvallisuuden vaarantuminen

Kyberturvallisuuteen, informaation
suojaamiseen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset

Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuteen liittyvät riskit

Toimitusketjun hallintaan liittyvät
riskit
Asiakastyytyväisyyden menettäminen
Alkuperäiskansojen
loukkaaminen

oikeuksien

Omaa vastuullisuusarviointityötämme on tukenut vuodesta 2018 alkaen ISS ESG, joka monitoroi
neljännesvuosittain rahastojemme sisällöt mahdollisten YK:n Global Compact -periaatteiden vastaisten normirikkomusten osalta. Normirikkomukset koskevat tyypillisesti ympäristöasioita, korruptiota,
ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia. ISS ESG:n tuottamaa seulontatietoa käytetään aktiivisesti
yritysten kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa, ja kaikissa todennettavissa rikkomustilanteissa
käynnistetään prosessi, jonka tarkoituksena on selvittää, onko sijoitus edelleen linjassa pitkän aikavälin vastuullisuusperiaatteidemme kanssa. Mikäli vaikuttamiskeskustelujen aikana salkunhoitaja
päätyy siihen johtopäätökseen, että alkuperäisen sijoituspäätöksen edellytykset eivät enää päde,
sijoituksesta luovutaan.
Käyttämistämme varainhoitoyhteistyökumppaneista selvitämme aina ennen sijoitusta, onko varainhoitaja allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, onko varainhoitajalla vastuullisen
sijoittamisen politiikka, mitkä ovat käytössä olevat vastuullisuusresurssit ja -prosessit ja miten varainhoitaja raportoi, sekä miten EU:n kestävän rahoituksen sääntelyä toteutetaan varainhoitajan toiminnoissa. Jo käytössä olevilta yhteistyökumppaneilta odotamme säännöllistä vastuullisuusraportointia
sekä yhteenvetoa vuotuisesta äänestysaktiviteetista ja käydyistä keskusteluista sijoituskohteiden
kanssa.

3.2

Private equity- ja private credit -sijoitukset
Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvien riskien huomioiminen sisällytetään systemaattisesti private
equity -sijoitusten prosesseihin, joita ovat kohderahastovalinta, -seuranta ja sijoittajaraportointi. Lisäksi kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia pyritään tunnistamaan jatkuvasti.
Niissä eQ:n rahastotuotteissa, joissa käytämme ulkoista neuvonantajaa (tällä hetkellä Private Credit-
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ja US PE -rahastot), eQ edellyttää yhteistyökumppanilta itseltään kestävyyskriteerien täyttymistä ja
ESG due diligence -selvityksen tekemistä sijoituskohteiden valinnassa. eQ tekee osittain (US PE rahastot) itse sijoituskohteisiin liittyvän ESG-seurannan.
Vastuullisuus on aina osa sijoituspäätöstä. Osana sijoitusprosessia pyritään laajamittaisesti tunnistamaan kohderahastoihin liittyvät kestävyys- ja vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet. Potentiaalisen
kohderahaston hallinnointiyhtiön vastuullisuutta ja kestävyyttä arvioidessamme lähdemme liikkeelle
perusasioista, joita ovat vastuullisuuteen liittyvä asenne ja kirjoitetut politiikat ja ohjeistukset ja päädymme konkreettisiin yksityiskohtiin, kuten vastuullisen sijoittamisen prosessin kuvaukset, sijoituskohteiden valintaan ja seurantaan liittyvät työkalut ja menetelmät sekä sijoittajaraportointi. Jokaiselle
rahastolle määritetään due diligence -prosessin yhteydessä vastuullisuusarvio, jonka kehittymistä
seurataan vuosittain. Tavoitteenamme on sisällyttää myös kohderahaston juridiseen dokumentaatioon vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät tavoitteet.
Private equity- ja private credit -sijoitusten vastuullisuuden ja kestävyyden toteutumista ja kehittymistä arvioidaan ja seurataan muun muassa kohderahastoille lähetettävän vuotuisen kyselyn avulla
sekä keskusteluissa kohderahastojen kanssa. Lisäksi osallistumme aktiivisesti kohderahastojen vuosikokouksiin ja sijoittajaneuvoston (advisory board) työhön. Vuotuisen ESG-kyselymme perussisältö
on pysynyt samansuuntaisena jo useamman vuoden ajan, jotta pystymme tutkimaan ja seuraamaan
systemaattisesti ESG-kehitystrendiä hallinnointiyhtiöissä ja niiden kohderahastoissaan. Mikäli kohderahasto saa hyvin heikon vastuullisuusarvion ESG-kyselyn tuloksena emmekä näe positiivista kehitystrendiä, tulemme käymään keskustelun asiasta kohderahaston hallinnointiyhtiön kanssa.
Olemme samalla tarvittaessa käytettävissä vastuullisen sijoittamisen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
Private equity- ja private credit -sijoituskohteet ovat tyypillisesti eri toimialoilla ja sitä kautta niihin voi
liittyä hyvin erityyppisiä kestävyysriskejä. Kestävyysriskien tunnistamisesta, mittaamisesta ja vaikuttamisesta päävastuu on rahastomanagerilla. Osake- ja korkosijoituksia koskevassa kappaleessa 3.1
on taulukossa esitetty tyypillisiä riskejä, joita myös private equity- ja private credit -rahastojen kohdeyhtiöissä tunnistetaan. Lisäyksenä taulukkoon nostamme vielä monimuotoisuuden toteutumiseen
hallinnointiyhtiössä ja itse kohdeyhtiöissä liittyvät kysymykset.
Oman toimintamme ohella haluamme olla myös aktiivisesti mukana edistämässä vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen toteutumista ja kehittymistä eteenpäin pääomasijoitusalalla. Toimimme muun
muassa Pääomasijoittajat ry:n ESG-työryhmän kautta.

3.3

Kiinteistösijoitukset
eQ:n kiinteistörahastojen ympäristötavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä. Kiinteistörahastoille
on asetettu vähähiilisyystavoite käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiselle on määritelty Vähähiilisyyden tiekartassa (2020). Tavoitteen toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain sijoittajille. Asetettu vähähiilisyystavoite näkyy vahvasti sekä kiinteistöjä koskevassa hankintaprosessissa, että omistusaikana tehtävissä vastuullisuutta ja kestävyyttä edistävissä toimenpiteissä.
Kiinteistöjen hankintavaiheessa laaditaan aina tarpeelliset due diligence -selvitykset huomioiden
myös vastuullisuuden näkökulmat. Tekninen ja ympäristö -due diligence sisältää muun muassa kuntoarvion, energiajärjestelmät ja -lähteet, viranomaisvaatimusten täyttymisen, sisäilman, kaavoituksen, käyttöhistorian, maaperän, radonkartoituksen ja tulvariskit. Myös kestäviä liikennemuotoja, kohteen sijaintia joukkoliikenteen näkökulmasta sekä elinkaarikustannusten hallintaa arvioidaan.
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Omistusaikana yksittäisissä kiinteistökohteissa tehdään toimenpiteitä, joilla vastuullisuutta ja kestävyyttä edistetään. Muun muassa kaikkien kohteiden kulutustiedot (energia, vesi, jäte) kerätään, poikkeamia seurataan ja datan pohjalta tehdään toimenpiteitä. Lisäksi tehdään energiatehokkuuden parannustoimia liittyen muun muassa ilmanvaihtoon, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, valaistukseen
sekä rakenteiden lämmöneristävyyteen.
eQ:n kiinteistörahastot ovat ottaneet käytönaikaisen BREEAM-sertifioinnin yhdeksi tärkeäksi työkalukseen kiinteistötasolla vastuullisuuden ja kestävyyden seurantaan sekä kehittämiseen. BREEAM
(Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) tarkastelee rakennuksen
ympäristövaikutuksia johtamisen, energian- ja vedenkulutuksen, materiaalien sekä liikenteen osalta.
Rahastojen kiinteistökohteille on asetettu Breeam In Use-sertifiointitavoitteet aikatauluineen ja Very
Good -tavoitetasoineen. Sertifioinnin avulla arvioidaan sekä kiinteistön että siihen liittyvän ylläpitotoimintojen toimivuutta, tunnistetaan mahdolliset puutteet ja valitaan kehityskohteet.
Ympäristö- ja ilmastoasiat ovat keskeinen teema kiinteistösijoituksia koskevassa vastuullisuusjohtamisessa. Valinnoissa pyritään löytämään mahdollisimman vähähiilisiä ratkaisuja. Jo vuoden 2018
alusta lähtien kiinteistörahastojen kohteissa on käytetty uusiutuvalla energialla tuotettua ostosähköä.
Lisäksi uudiskohteissamme tutkitaan aina geoenergian, aurinkosähkön ja vihreän kaukolämmön
käyttömahdollisuus.
Toisena merkittävänä työvälineenä vastuullisuuden ja kestävyyden toteutumisen seurannassa ja kehittämisessä käytetään portfoliotason GRESB-vastuullisuusarvioinnista saatuja tuloksia. Vuodesta
2019 lähtien eQ Kiinteistörahastot ovat osallistuneet kiinteistöalan kansainväliseen GRESB (Global
Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusarviointiin.
Keskeistä on myös yhteistyö merkittävien sidosryhmien kanssa. Esimerkkinä mainittakoon säännöllinen vuokralaistyytyväisyyskysely, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa kohteiden käyttäjien tyytyväisyydestä ja kokemuksista, tunnistaa kehityskohteita sekä yksittäisiin kiinteistöihin, että eQ:n
omaan kuin yhteistyökumppaneiden toimintaan ja prosesseihin. Myös yhteistyö vastuullisuusasioissa käyttämiemme toimittajien kanssa on tärkeää. Kaikkien sopimusten (esim. urakkasopimukset
ja palveluntuottajat) liitteenä on aina eQ:n toimittajien Code of Conduct. eQ:lla ja eQ:n käyttämillä
urakoitsijoilla on nollatoleranssi harmaata taloutta, alipalkkausta ja laitonta työvoimaa kohtaan.
Osake- ja korkosijoituksia koskevassa kappaleen 3.1 taulukossa esitetyt esimerkit tyypillisistä kestävyysriskeistä tunnistetaan myös kiinteistösijoituksissa. Näiden lisäksi tunnistamme ympäristöriskeinä kysymykset liittyen kiinteistökohteiden kykyyn ratkaisuillaan olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja mikä on kiinteistökohteiden niin sanottu ilmastoresilienssi eli mukautumiskyky sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ympäröivässä liiketoimintaympäristössä nyt ja tulevaisuudessa. Myös uusiutuvan energian tuottamiseen ja ostamiseen liittyvät kysymykset nähdään
ympäristöriskeinä.
Vastuullisuuden ja kestävyyden toteuttaminen ja sen kehittäminen ovat osa kiinteistötiimin jokaisen
työntekijän päivittäistä työtä. Kestävyysriskien huomioiminen on integroitu luontevaksi osaksi prosesseja ja käytäntöjä. Sitoudumme kehittämään vastuullisuutta ja kestävyyttä jatkuvasti. Suhtaudumme kiinteistöihin ns. ”ikuisena omistajana”, jolloin on tärkeää tehdä ja toteuttaa pitkäaikaisesti
kestäviä ratkaisuja sekä omien prosessien että kiinteistökohteiden teknisten ominaisuuksien kehittämiseksi. Lisäksi haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä toimialaa ja sen käytäntöjä.

4.

Poissulkeminen
Sijoitusprosessimme perustuu kohteiden kestävyyden arviointiin ja tämä sisältää myös yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Sijoituskohteena olevia yrityksiä ei arvioida vain yrityksen toimialan ja
sen erityispiirteiden osalta, vaan myös laajemmin. Pyrimme löytämään salkkuihin kohtuuhintaisia

8 (8)

laatuyhtiöitä, jotka sopeutuvat muuttuvaan ympäristöön hyvin ja joiden tuoteportfolio kehittyy ESG:n
osalta oikeaan suuntaan. Yritykset, jotka eivät välitä ESG-asioista ja jatkavat itsepintaisesti kestämätöntä liiketoimintaansa, nähdään riskillisinä sijoituksina, joiden tuottopotentiaali on myös helposti
heikompi. Emme sijoita tai myymme pois salkusta tällaiset yritykset, joilla on ns. kestävyysongelma.
Aktiivisella vuoropuhelulla sijoituskohteiden kanssa on mielestämme laajempi vaikutus asioiden kehittymiseksi positiiviseen suuntaan niin yhtiön kuin yhteiskunnankin tasolla. Joissakin tilanteissa yhtiö voidaan kuitenkin yksinkertaisesti sulkea pois sijoituskohteiden joukosta.

5.

Omistajaohjauskäytäntö
Omistajaohjaus on keskeinen osa eQ:n vastuullisen sijoittamisen politiikkaa, jota toteutetaan sijoitustoiminnassa ja sen prosesseissa kaikilla eQ:n sijoitusalueilla. Sijoitustoiminnassa kiinnitämme
huomiota siihen, että sijoituskohteet toimivat hyvän hallintotavan mukaisesti ja ottavat taloudellisten
seikkojen lisäksi huomioon myös kohteen kannalta olennaiset kestävyystekijät eli ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät eQ:n vastuullisen sijoittamisen politiikan mukaisesti.
Omistajaohjauksen työvälineitä ovat vaikuttaminen ja äänioikeuden käyttäminen. Vaikuttamisella tarkoitetaan sijoituskohteiden kanssa tapahtuvaa aktiivista vuoropuhelua. Äänioikeutta käytämme yhtiökokouksissa tarpeen mukaan. eQ Varainhoito Oy:n omistajaohjauksen periaatteissa kerromme
tarkemmin aktiivisista omistajakäytännöistämme.

6.

Raportointi
Raportoimme asiakkaillemme säännöllisesti vastuullisuuden ja kestävyyden toteutumisesta kaikissa
sijoitusalueissamme. Tuotamme ESG-raportin puolivuosittain kaikista osake- ja korkorahastoista ja
asiakassalkuista. Private equity ja private credit -sijoitusten ja kiinteistörahastojen osalta raportoimme laajemmin vastuullisuusasioista kerran vuodessa.
eQ:ta ja sijoitustuotteita (osake- ja korkosijoitukset ja kiinteistösijoitukset) koskevat kestävyystiedot,
katsaukset ja raportit ovat saatavilla eQ:n verkkosivuilla.

7.

eQ Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksyntä
eQ Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet arvioidaan vuosittain ja päivitetään tarpeen
mukaan. Ne ovat saatavilla yhdessä eQ Varainhoito Oy:n omistajaohjauksen periaatteiden kanssa
eQ:n verkkosivuilla.

