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EVLI PANKKI OYJ

VASTUULLISUUS

Vastuullinen työnantaja

Evlin menestys perustuu sen henkilöstön ammattitaitoon, kykyyn
tuottaa uudenlaisia ratkaisuja ja lisäarvoa asiakkaille sekä palvella heitä asiantuntevasti. Evli näkee, että henkilöstön sitoutumista ja viihtyvyyttä vahvistetaan luomalla joustava, tehokkaasti
toimiva ja tasapainoinen työyhteisö, jolle ominaisia piirteitä ovat
innovatiivisuus sekä valmius muuttua ja aikaansaada muutosta.
Varmistaakseen, että sen asiakkaita palvelevat jatkossakin alan
parhaat asiantuntijat, Evli kiinnittää erityistä huomioita henkilökunnan kehittämiseen ja motivointiin. Kilpailukykyisen palkan
lisäksi henkilöstöetuihin kuuluvat muun muassa erikoislääkäritasoinen työterveyshuolto sekä monipuoliset ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuudet.

Suurin osa henkilökunnasta työskentelee Suomessa
(GRI 102-8: Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä, GRI 401-1: Uusi palkattu
henkilöstö ja henkilöstön vaihtuvuus)

Vuoden 2021 lopussa Evli-konsernissa työskenteli 290 henkilöä,
mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden lopussa.
Henkilökunnasta työskenteli Suomessa 91 prosenttia, Ruotsissa
noin kahdeksan prosenttia ja Arabiemiraateissa lähes yksi prosentti.
Vuoden 2021 aikana palkattiin 32 uutta henkilöä. Uusiin työntekijöihin ei lasketa kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Keskimääräinen henkilökunnan vaihtuvuus oli 10 prosenttia.
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HENKILÖSTÖTIETOA

2021

2020

2019

2018

Henkilöstö (hlö)

290

261

249

254

Vakituiset

251

233

224

226

39

24

25

24

7

4

3

4

Kokoaikaiset2)

244

240

237

243

Osa-aikaiset3)

39

21

12

11

38/62

39/61

36/64

38/62

40,3

41,4

41,1

40,5

Määräaikaiset1)
Opinto- tai vanhempainvapaalla

Naisia/miehiä (%)
Keski-ikä
Palvelusaika keskimäärin

9,3

10,5

9,9

9,1

10,0

8,0

8,5

8,3

Uudet palkatut henkilöt

32

20

16

15

Sairaspoissaolopäivät/hlö

1,8

1,2

2,2

2,9

Keskimääräinen henkilökunnan vaihtuvuus (%)4)

Työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat

0

0

0

0

Koulutuspäivät/hlö

1,3

1,0

2,1

3,7

Kehityskeskustelun piirissä oleva henkilöstö (%)

100

100

100

100

monimuotoisuuden kannalta huomioon otettavia tekijöitä ovat
lisäksi ikä- ja sukupuolijakaumat sekä toimikauden pituus. Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet olisivat edustettuina hallituksessa. Lisätietoa hallituksen monimuotoisuudesta sivulla 149.

Tulokset ja painopistealueet vuonna 2021
• Evlin rekrytointiprosessia kehitettiin ja rekrytoinnissa panostettiin aiempaa enemmän monimuotoisuuteen muun muassa
tekemällä eri tahojen kanssa yhteistyötä sijoitusalan tekemiseksi houkuttelevammaksi naisille.

1)

Sisältää harjoittelijat ja kesätyöntekijät

2)

Sisältää vakituisessa ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat kokoaikaiset työntekijät.

3)

Sisältää vakituisessa ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat osa-aikaiset.

4)

Henkilöstön vaihtuvuuden laskukaavio: ((Työsuhteeseen tulleiden henkilöiden määrä 1.1.-31.12.

+ Työsuhteesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.-31.12.)/2)/Henkilöstön määrä 31.12.

Monimuotoinen työympäristö ja tasavertaiset
mahdollisuudet
(GRI 405-1: Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus)
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Oikeudenmukaisuus, joka kattaa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden
ja monimuotoisuuden, on olennainen osa Evlin vastuullisuutta.
Työ näiden arvojen edistämiseksi systematisoitui Evlissä vuonna
2018, kun Evli Pankin hallitus hyväksyi Evli-konsernin monimuotoisuuspolitiikan ja vuoteen 2022 ulottuvat tavoitteet. Monimuotoisuuspolitiikassa määritellään yhtiön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Näiden
periaatteiden mukaisesti yhtiö on sitoutunut luomaan syrjimättömän, avoimen ja hyvän työympäristön, jossa jokaista kohdellaan tasapuolisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta
alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä tai uskonnosta riippumatta. Lisäksi on olennaista, että kaikki työntekijät kokevat saa-

vansa yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä työurallaan.
Hyvällä monimuotoisuuden johtamisella ja yhdenvertaisuustyöllä voidaan parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista sekä ottaa käyttöön työntekijöiden koko osaaminen.
Monimuotoisuudella lisätään myös innovaatioita, työn tuottavuutta ja yrityksen kilpailukykyä.
Evlissä monimuotoisuus koskee kaikkia yhtiön liiketoimintoja
ja se otetaan huomioon kaikessa henkilöstöjohtamisessa rekrytoinnista uralla etenemiseen ja kehittymiseen.
Koko konsernia koskevan monimuotoisuuspolitiikan lisäksi
Evli Pankin hallituksen monimuotoisuuspolitiikan tavoitteena
on varmistaa, että monimuotoisuus toteutuu mahdollisimman
laajasti myös hallituksessa. Monimuotoisuudessa korostetaan
muun muassa hallituksen jäsenten kokemusta eri toimialoilta
sekä toisiaan täydentävää koulutusta ja osaamista. Hallituksen

Monimuotoisuustavoitteet vuodelle 2022
• Liiketoimintojen asiantuntijatehtävissä kumpaakin
sukupuolta edustettuna vähintään 40 %.
• Liiketoimintojen ja hallinnon esimiesten keskuudessa
on edustettuna kumpaakin sukupuolta vähintään 30 %.
• Hallituksessa ja johtoryhmässä molemmat sukupuolet
riittävästi edustettuina. Kokoonpanon suunnittelussa
huomioidaan aina jäsenten monipuolinen osaaminen,
kokemus ja asiantuntemus tehokkaan työskentelyn
varmistamiseksi.
• Rekrytoinneissa tehtävään valitaan aina parhaiten
soveltuva henkilö
• Trainee-ohjelmaan päässeiden joukossa tulee olla
edustettuina molempia sukupuolia.
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EVLIN MONIMUOTOISUUS 2021

Sukupuolijakauma koko henkilökunta

Sukupuolijakauma esimiehet

Sukupuolijakauma johtoryhmä

Naisia

Miehiä

Naisia

Miehiä

Naisia

Miehiä

Naisia

Miehiä

38 %

62 %

16 %

84 %

14 %

86 %

20 %

80 %

Yhteensä 290 hlöä

Työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta
(GRI 403-2: Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työ-

Yhteensä 37 hlöä

Yhteensä 7 hlöä

listua erilaisiin liikunta- ja virkistystilaisuuksiin. Evlin toimintatapoihin kuuluu myös pitkien sairaslomien ennaltaehkäisy varhaisen tuen mallilla.

päivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset, GRI 401-3: Vanhempainvapaat)

Motivoituneet, sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat ratkaisevassa roolissa Evlin toiminnan, kehityksen ja tuloksentekokyvyn kannalta. Evlin tavoitteena on edesauttaa henkilökuntansa
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja panostaa ennaltaehkäiseviin
työhyvinvoinnin toimenpiteisiin. Yksi keskeisimmistä edellytyksistä sekä henkiselle että fyysiselle hyvinvoinnille on työn ja
vapaa-ajan tasapaino. Sitä tuetaan Evlissä joustavalla työkulttuurilla, mikä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta joustavaan
työaikaan, etätyöhön ja lyhennettyyn työviikkoon. Lisäksi Evlissä
on käytössä niin sanottu ikäjohtamisen malli, jolla huomioidaan
ja tuetaan uran ja elämän eri vaiheissa olevia työntekijöitä.
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Sukupuolijakauma hallitus

Evlin henkilökunnalla on käytössään erikoislääkäritason työterveyshuolto, johon sisältyvät muun muassa erikoislääkärikäynnit,
fysioterapia, tähystykset, röntgenit ja magneettikuvaukset sekä
henkilökohtaiset rokotukset. Psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia
tuetaan lisäksi tarjoamalla henkilökunnalle mahdollisuuksia osal-

Yhteensä 5 hlöä

Henkilökunnan kehittäminen mahdollistaa kilpailukyvyn
nostamisen
(GRI 404-1: Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, GRI

Työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia mitataan sekä laajalla ulkoisella henkilöstötutkimuksella että pienemmillä sisäisillä kyselyillä. Saatujen tulosten perusteella työhyvinvointia ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti.

Tulokset ja painopistealueet vuonna 2021
• Noin kolme prosenttia evliläisistä teki lyhennettyä työviikkoa
ja oli samalla esimerkiksi osittaisella hoitovapaalla.
• Koronaviruspandemian myötä suurin osa henkilöstöstä teki
pääsääntöisesti etätyötä kevään ajan sekä loppuvuonna. Syksyllä otettiin käyttöön etä- ja toimistotyön yhdistävä hybridimalli. Edistääkseen työhyvinvointia Evli järjesti muun muassa
erilaisia webinaariluentoja sekä ohjeisti esimiehiä etäjohtamisessa.
• Henkilökunta vastasi kuukausittain niin sanottuun viremittauskyselyyn, jolla kartoitettiin työhyvinvointia. Mittaus ja sen
tulokset palautteineen olivat esimiesten työkalu johtamiseen
ja työhyvinvoinnin strategiseen kehittämiseen.

404-2: Henkilöstön osaamisen kehittämisen ohjelmat ja muutostilanteisiin
liittyvä tuki)

Evlin ammattitaitoinen henkilöstö tukee osaamisellaan yhtiön
strategian ja tavoitteiden toteutumista. Pysyäkseen toimialansa
kehityksen kärjessä ja voidakseen tarjota asiakkailleen innovatiivisia ja markkinaan sopivia ratkaisuja Evli kehittää jatkuvasti
työntekijöidensä ammattitaitoa. Lisäksi koulutuksilla ja osaamisen kehittämisellä pyritään lisäämään henkilökunnan motivoituneisuutta ja työn mielekkyyttä. Vuonna 2006 perustetun Evli
Akatemian kautta järjestetään sekä sisäisiä että ulkoisia koulutustilaisuuksia henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi sekä
työterveyden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.
Koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi Evlissä kannustetaan työssä oppimiseen ja työnkiertoon. Työntekijöitä kannustetaan työnkiertoon muun muassa ilmoittamalla kaikki avoimet
tehtävät yhtiön sisäisessä verkossa.
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Henkilöstötyytyväisyystulosten perusteella
Evli palkittiin jälleen yhtenä Suomen
Hyvä esimiestyö koetaan tärkeäksi henkilökunnan kehittymisen
ja viihtymisen edellytykseksi. Esimiehiä koulutetaan jatkuvasti,
jotta he pystyvät tukemaan alaisiaan mahdollisimman hyvin ja
kehittämään tiimiensä työtapoja. Esimiestyötä arvioidaan säännöllisesti ulkoisten tutkimusten avulla.

innostavimmista työpaikoista

Tulokset ja painopistealueet vuonna 2021
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• Koulutuspäiviä/hlö oli 1,3. Luku sisältää pääasiassa työnantajan järjestämiä koulutuksia. Kolme henkilöä siirtyi Evlissä
työnkierron kautta uusiin tehtäviin.
• Esimiestyöskentely on noussut koronaviruspandemian ja laajan etätyösuosituksen myötä entistä tärkeämpään rooliin. Esimiehille tarjottiin johtamisen ja erityisesti etäjohtamisen valmennusta ja ohjausta esimiesinfo-tilaisuuksissa (8 kpl) sekä
neljän moduulin online-workshopeissa, joiden teemana oli
rohkea vuorovaikuttaminen.
• Koko henkilökunnalle tarjottiin neljä moduulia käsittävä
online-workshopien sarja itsensä johtamisesta. Vuonna 2020
aloitettu henkilöstön käänteinen mentorointi-ohjelma sai jatkoa vuonna 2021.
• Koko henkilökunnalle lähetettiin Eezy Spirit People Power
-kysely, johon vastasi 80,9 prosenttia henkilökunnasta. Tulosten perusteella Evlin henkilöstö luottaa johdon päätöksentekokykyyn ja kokee, että yrityksen suunta on oikea ja tulevaisuus valoisa. Henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus
osallistua ja tuoda esille omia mielipiteitään. Myös henkilöstön ja Evlin arvot ovat yhteneväiset. Kehitystä ja tukea kaivattiin oman työn merkityksellisyyden kirkastamiseen sekä työn
ja vapaa-ajan tasapainoittamiseen. Tulosten perusteella Evli
palkittiin jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksella.

Houkutteleva työnantaja

Tulokset ja painopistealueet vuonna 2021

Finanssialalla kilpailu huippuosaajista on kovaa. Oikeiden työntekijöiden löytäminen ja palveluksessa pitäminen on ensiarvoisen tärkeää Evlin kaltaisessa vaativia asiantuntijapalveluita
tarjoavassa yrityksessä. Evli uskoo, että tarjoamalla henkilökunnalleen hyvät oppimis- ja kehitysmahdollisuudet sekä panostamalla työhyvinvointiin ja työn ja vapaa-ajan tasapainoon se
voi parhaiten houkutella uusia työntekijöitä ja sitouttaa heidät
yritykseen.

• Systemaattinen työ työnantajamielikuvan ja Evlin tunnettuden parantamiseksi jatkui. Evli kokee, että vahvempi työnantajamielikuva helpottaa sekä uusien lupaavien työntekijöiden saamista yritykseen että henkilökunnan pysymistä sen
palveluksessa. Työnantajamielikuvan vahvistamiseksi jatkettiin muun muassa systemaattisempaa sosiaalisten medioiden
hyödyntämistä, Evlin oman verkkosivun sisällön parantamista
sekä yhteistyötä oppilaitosten ja ainejärjestöjen kanssa.
• Kolme trainee-ohjelmaa toteutettiin koronaviruspandemiasta
huolimatta. Vuoden aikana trainee-ohjelmiin haki noin 800
henkilöä, joista Evli palkkasi 10 harjoittelijaa.
• Evli järjesti tapahtumia yhteistyössä Women’s Career Societyn kanssa tukeakseen naisopiskelijoita heidän urapolullaan.

Evli pyrkii rekrytoinnissaan löytämään ominaisuuksiltaan toimialalle ja Evlin yrityskulttuuriin sopivia henkilöitä, jotka ovat
valmiita kehittymään tulevaisuuden huippuosaajiksi. Pääasiallinen tapa houkutella vastavalmistuneita tai opiskelunsa loppuvaiheessa olevia Evlin palvelukseen on yhtiön trainee-ohjelma.
Sen tavoitteena on löytää motivoituneita tulevaisuuden huippuosaajia sekä tuoda innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia yhtiön
toimintaan.
Trainee-ohjelman lisäksi Evli tekee tiivistä yhteistyötä ainejärjestöjen ja oppilaitoksien kanssa, vierailee alan oppilaitoksissa
kertomassa sijoitusalasta ja Evlistä yrityksenä sekä osallistuu erilaisiin rekrytointitapahtumiin. Tavoitteena on kasvattaa Evlin tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa.
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Raportointikäytäntö

GRI 102-47: Olennaiset näkökohdat

GRI 102-52: Raportointitiheys

Evlin liiketoiminnalla on taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä suoraan oman toiminnan kautta että välillisesti
sijoitustoiminnan kautta. Evlin vastuullisuuden kannalta olennaiset aiheet ja painopistealueet on esitelty s. 14-31.

Evlin vuosikertomus julkaistaan kalenterivuosittain. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, yritysvastuuraportin, taloudellisen katsauksen ja tilinpäätöstiedot, selvityksen hallintoja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemispolitiikan ja -raportin.

GRI 102-48: Muutokset aiemmin raportoiduissa
tiedoissa

GRI 102-53: Yhteystiedot lisätiedoille

Aiemmin raportoituihin tietoihin ei ole tehty olennaisia muutoksia.

Yhteystiedot lisätiedoille ovat Evlin vastuullisen sijoittamisen
tiimi sekä markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhteet -tiimi.
Yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta: www.evli.com.

GRI 102-49: Merkittävät muutokset raportin
laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

GRI 102-54: GRI-standardien mukainen raportoinnin
kattavuus

Evli toteutti ensimmäisen GRI:n1) mukaisen vastuullisuusraporttinsa vuonna 2018. Vuoden 2021 raportin laajuus ja näkökohtien laskentarajat ovat pysyneet ennallaan ja raportin sisältö ja
rakenne ovat vuoden 2020 ja 2019 raporttien mukaiset.

Yritysvastuuraportin osana tehty GRI-raportti noudattaa soveltuvin osin GRI-aloitetta. Raporttiin on lisätty myös Evlin omiin
olennaisiin vastuullisuuden aiheisiin liittyviä tietoja GRI-standardien raportointiperiaatteiden mukaisesti. GRI-sisältövertailussa
(s. 34-38) luetellaan käytetyt GRI-indikaattorit sekä kerrotaan,
mistä niihin liittyvää lisätietoa löytyy. GRI-raportin sisältävä yritysvastuuraportti täydentää Evlin talousraportointia ja käsittelee
koko konsernin toimintaa, mikäli muuta ei mainita. GRI-raportti
sisältää olennaisuusanalyysin perusteella tunnistetut sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta tärkeät tiedot ja tunnusluvut.

GRI 102-50: Raportointijakso
Yritysvastuuraportti koskee tilikautta 1.1.- 31.12.2021.

GRI 102-51: Edellisen raportin päiväys
Evlin vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisälsi Yritysvastuuraportin, julkaistiin 11.2.2021.
YRITYSVASTUURAPORTTI
2021

1)

Global Reporting Initiative

GRI 102-56: Raportoinnin varmennus
GRI-raportin sisältävä yritysvastuuraportti ei ole ulkoisen tarkastuksen kohteena.
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GRI 103-1: Olennaiset aiheet ja niiden laskentaraja

VASTUULLISUUDEN
TEEMAT

OLENNAISET
VASTUULLISUUDEN AIHEET

MERKITTÄVYYS LIIKETOIMINNALLE
JA SIDOSRYHMILLE

LASKENTARAJA

Olennainen aihe

Omat toiminnot

Asiakkaiden yksityisuuden suoja ja tietoturva

Perusta

Omat toiminnot

Vastuullinen sijoittaminen

Fokusalue

Omat toiminnot - Varainhoidon
sijoitusten vastuullisuus

Tuloskehitys

Fokusalue

Omat toiminnot

Verot ja verojalanjälki

Perusta

Omat toiminnot

Korruption, lahjonnan ja rahanpesun ehkäisy

Perusta

Omat toiminnot

Suorat ympäristövaikutukset

Olennainen aihe

Omat toiminnot
(Helsingin toimipiste)

Oikeudenmukaisuus: tasa-arvo,
yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Fokusalue

Omat toiminnot

Työterveys ja -hyvinvointi

Olennainen aihe

Omat toiminnot
(Helsingin toimipiste)

Koulutus ja kehittäminen

Olennainen aihe

Omat toiminnot
(Helsingin toimipiste)

Työnantajamielikuva

Fokusalue

Omat toiminnot

Vastuullinen markkinointi

Vastuulliset tuotteet
ja palvelut

Vastuullinen
hallinto

Vastuullinen
työnantaja
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GRI 103-2: Johtamistavan ja sen osa-alueiden
kuvaus
Evlissä jokainen liiketoimintayksikkö on vastuussa
siitä, että vastuullisuuskysymykset otetaan huomioon
jokapäiväisessä työssä. Vastuullisuuden käytännön
toteuttamisesta vastaa koko henkilökunta. Vastuullisuuskysymyksissä ja etenkin vastuullisen sijoittamisen
koordinoinnissa liiketoimintoja tukee Evlin vastuullisen
sijoittamisen tiimi.
Evli uskoo pystyvänsä vaikuttamaan vastuullisuuteen
parhaiten sijoitustoimintansa vastuullisuuden kautta.
Tämän takia vastuullisen sijoittamisen kehitystyöhön on
panostettu viime vuosina eniten. Vastuullisesta sijoittamisesta vastaa vastuullisen sijoittamisen tiimi, jota
vetää Evlin vastuullisuusjohtaja. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista Evlissä valvoo vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat
toimitusjohtajan lisäksi johtajat laki- ja riskienhallintaosastolta, yksityis- ja instituutioasiakkaiden liiketoiminnoista, salkunhoidosta sekä vastuullisen sijoittamisen
tiimistä. Vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä päättää
Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja käytännön toimintatavoista sekä raportoi Evlin johtoryhmälle.
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GRI-indeksi
GRI-NUMERO

GRI-NIMI

SIJAINTI/SIVU

102-1

Raportoivan organisaation nimi

Tilinpäätös, s. 76

102-2

Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut

Evli lyhyesti, s. 3-4

102-3

Yhtiön pääkonttorin sijainti

Tilinpäätös, s. 76

102-4

Toimintamaat

Evli lyhyesti, s. 3-4

102-5

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Osakket ja osakkeenomistajat, s. 58-59, Tilinpäätös, s. 119-123

102-6

Markkina-alueet, toimialat

Evli lyhyesti, s. 3-4

102-7

Organisaation koko

Evli lyhyesti, s. 3-4, Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut, s. 45

102-8

Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä

Vastuullisuus, s. 28-30

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

Tilinpäätös, s. 123

102-11
102-12

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen
Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten
toimijoiden periaatteet ja aloitteet

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta, s. 82-86
Vastuullinen sijoittaminen, s. 22-23

102-14

Toimitusjohtajan katsaus

s. 5-6

102-15

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Megatrendit ja strategia, s. 10-12

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja väärinkäytösten
ilmoittaminen

Liiketoimintamalli, s. 9
Vastuullisuus, s. 27

102-18

Hallintorakenne

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 146

102-19

Vastuunjako

Vastuullisuus, s. 33

102-20

Vastuuhenkilöt

Vastuullisuus, s. 33

102-22

Hallituksen kokoonpano

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 148

102-23

Hallituksen puheenjohtaja

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 148-149

102-24
102-26

Hallituksen valinta
Korkeimman hallintoelimen rooli tarkoituksen, arvojen ja
strategian asettamisessa

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 148
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 147

102-27

Hallituksen yhteinen osaaminen

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 148-149

102-28

Hallituksen suorituksen arviointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 147

102-30

Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta, s. 82-86

102-35

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

Palkitsemispolitiikka, s. 155-156

102-36

Palkitsemisen määrittelyprosessi

Palkitsemispolitiikka, s. 155-157

LISÄTIEDOT

YLEISET TIEDOT
Organisaation taustakuvaus

Strategia ja analyysi

Liiketoiminnan eettisyys
102-16
102-17

Hallinto

YRITYSVASTUURAPORTTI
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Aleksanterinkatu 19 A, 00101 Helsinki
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GRI-NUMERO

GRI-NIMI

SIJAINTI/SIVU

102-40

Luettelo sidosryhmistä

Vastuullisuus, s. 17

102-43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Vastuullisuus, s. 16-17

102-44

Sidosryhmien esille nostamat asiat ja huolenaiheet

Vastuullisuus, s. 17

102-45

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt

Tilinpäätös, s. 76

102-46

Raportin sisällön määrittely

Vastuullisuus, s. 15-16

102-47

Olennaiset näkökohdat

Vastuullisuus, s. 15-16

102-48
102-49

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien
laskentarajoissa

Vastuullisuus, s. 32
Vastuullisuus, s. 32

102-50

Raportointijakso

Vastuullisuus, s. 32

102-51

Edellisen raportin päiväys

Vastuullisuus, s. 32

102-52

Raportointitiheys

Vastuullisuus, s. 32

102-53

Yhteystiedot lisätiedoille

Vastuullisuus, s. 32

102-54

GRI-standardien mukainenraportoinnin kattavuus

Vastuullisuus, s. 32

102-55

GRI-sisältötaulukko

GRI-sisältöindeksi, s. 34-38

102-56

Raportoinnin varmennus

Vastuullisuus, s. 32

LISÄTIEDOT

YLEISET TIEDOT
Sidosryhmävuorovaikutus

Raportointikäytäntö

YRITYSVASTUURAPORTTI
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Raporttia ei ole varmennettu
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GRI-NUMERO

GRI-NIMI

SIJAINTI/SIVU

LISÄTIEDOT

OLENNAISET VASTUULLISUUDEN AIHEET
Johtamistapa
103-1

Olennaiset aiheet ja niiden laskentaraja

Vastuullisuus, s. 16

103-2

Johtamistavan ja sen osa-alueiden kuvaus

Vastuullisuus, s. 33

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

TALOUDELLISEN LISÄARVON TUOTTAMINEN

Taloudellinen vastuu
Taloudelliset tulokset
201-1

Yhteiskunnallinen tulonjako, M€

2021

2020

0,1

0,2

0,3

111,7

76,8

72,2

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot

3,5

2,4

3,2

Liiketoiminnan muut tuotot

0,2

0,2

0,1

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

0,5

0,4

-0,6

116,0

80,0

75,2

Henkilöstökulut

31,0

25,9

24,8

Muut hallintokulut

18,5

12,5

14,0

Poistot ja arvonalentumiset

4,8

5,7

3,5

Liiketoiminnan muut kulut

1,8

1,7

3,7

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista
Yhteiskunta

0,1

0,1

0,1

Korkokate
Palkkiotuotot ja -kulut, netto

Tuotot yhteensä

Vero

10,5

6,3

4,9

Henkilöstösivukulut

1,6

1,2

1,4

Eläkekulut

4,8

3,4

4,1

36,3
6,7

21,3
1,9

17,3
1,4

116,0

80,0

75,2

Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomien omistajien osuus
Tulojen jakautuminen
GRI-NUMERO

GRI-NIMI

SIJAINTI/SIVU

Lahjonnan ja korruption vastaisten toimintaperiaatteiden
ja menettelytapojen viestintä ja koulutus
Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

Vastuullisuus, s. 27

302-1

Organisaation oma energian kulutus

Vastuullisuus, s. 27

302-4

Energiankulutuksen vähentäminen

Vastuullisuus, s. 27

Lahjonnan ja korruption vastaisuus
205-2
205-3

Vastuullisuus, s. 27

Ympäristövastuu

YRITYSVASTUURAPORTTI
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2019

Energia

LISÄTIEDOT
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GRI-NUMERO

GRI-NIMI

SIJAINTI/SIVU

LISÄTIEDOT

OLENNAISET VASTUULLISUUDEN AIHEET
Sosiaalien vastuu
Työllistäminen
401-1
401-2
401-3

Uusi palkattu henkilöstö ja henkilöstön vaihtuvuus

Vastuullisuus, s. 29

Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöedut, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle
Vanheimpainvapaat

Kaikki henkilöstöedut tarjotaan koko henkilökunnalle, työsuhteesta riippumatta.
Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan ja työtehtävistä riippuen mahdollisuus joustavaan työaikaan.

Työterveys ja -turvallisuus
403-2

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt
työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset

Vastuullisuus, s. 29

404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

Vastuullisuus, s. 29

404-2

Henkilöstön osaamisen kehittämisen ohjelmat ja muutostilanteisiin
liittyvä tuki
Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen
piirissä oleva henkilöstö

Vastuullisuus, s. 30-31

Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Vastuullisuus, s. 29-30 Hallituksen monimuotoisuus; Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 149

Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen
häviämiseen liittyvien perusteltujen valitusten lukumäärä

Vastuullisuus, s. 19

Koulutus

404-3

Monimuotoisuus ja tasavertaiset
mahdollisuudet
405-1

Vastuullisuus, s. 29

Asiakkaiden yksityisyyden suoja
418-1

YRITYSVASTUURAPORTTI
2021

Evlin kehityskeskusteluprosessi kattaa kaikki
vakituiset ja osa-aikaiset henkilöt, jotka eivät ole
poissa esim. vanhempainvapaalla tai opintovapaalla. Määräaikaisten työntekijöiden kehityskeskustelutarpeet arvioidaan tapauskohtaisesti.
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GRI-NUMERO

GRI-NIMI

SIJAINTI/SIVU

OLENNAISET VASTUULLISUUDEN AIHEET
Sosiaalinen vastuu
Evlin omat olennaiset vastuullisuuden aiheet
Vastuullinen sijoittaminen
Vaikuttaminen sijoituskohteiden ympäristöön, hallinnointiin ja
yhteiskuntaan liittyvissä asioissa

Vastuullisuus, s. 22-23

Private Banking- ja instituutioasiakkaiden asiakastyytyväisyys

Vastuullisuus, s. 19

Kokonaisvero

Vastuullisuus, s. 26

Lentomatkustamisen vähentäminen

Vastuullisuus, s. 27

Asiakastyytyväisyys
Verot ja verojalanjälki
Toiminnan suorat
ympäristövaikutukset

YRITYSVASTUURAPORTTI
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LIITE

Task Force on Climate-related Financial Disclosures -selvitys
Evli on sitoutunut tukemaan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -raportointikehikkoa
ja julkaisi ensimmäisen TCFD-raportin vuonna 2020 vuoden 2019 tilanteeseen perustuen. Tähän liitteeseen on
päivitetty tietoa Evlin ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista sekä koottu tietoa Evlin ilmastotyön etenemisestä
vuonna 2021.

Johdanto

TCFD:n mukainen raportointikehikko

Evli liittyi elokuussa 2019 TCFD:n julkiseksi tukijaksi tavoitteenaan kehittää omien ilmastoriskiensä raportointia. TCFD on
kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jonka tarkoituksena on parantaa ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia koskevaa raportointia tehden siitä selkeämpää, vertailukelpoisempaa ja johdonmukaisempaa.
Varainhoitajien ja muiden sijoittajien on tärkeää pystyä tunnistamaan ja arvioimaan ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia
niin omaan toimintaansa kuin sijoitusyhtiöihinkin, sillä vähähiiliseen talouteen siirtyminen muuttaa yhtiöiden toimintaympäristöä, minkä lisäksi yhtiöt altistuvat ilmastonmuutoksen fyysisille
vaikutuksille. Toisaalta ilmastonmuutos myös luo mahdollisuuksia niille yhtiöille, jotka tarjoavat ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai siihen sopeutumista edistäviä tuotteita ja palveluita.
TCFD:n suositusten mukainen raportti tarjoaa yhtiön sidosryhmille tietoa:
1. ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien hallinnoinnista (hallituksen ja johdon rooli)
2. ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien todellisista
ja mahdollisista vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan, strategiaan ja rahoitussuunnitteluun
3. yhtiön prosesseista ilmastoriskien määrittämiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi
4. ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arviointiin ja
hallintaan käytettävistä mittareista ja tavoitteista.
YRITYSVASTUURAPORTTI
2021

1.
Hallinnointi
2.
Strategia
3.
Riskienhallinta
4.
Mittarit ja
tavoitteet

Hallinnointi
Evlin hallitus ja johtoryhmä käsittelevät ilmastoon liittyviä asioita
säännöllisesti osana laajempaa vastuullisuudesta käytävää keskustelua. Evlin vastuullisuusjohtaja osallistuu hallituksen ja johtoryhmän tapaamisiin säännöllisesti. Hallitus- ja johtoryhmätasolla tehtävän työn lisäksi Evlissä toimii vastuullisen sijoittamisen
johtoryhmä, joka päättää vastuullisen sijoittamisen periaatteista
ja käytännön toimintatavoista. Toimitusjohtajan lisäksi vastuullisen sijoittamisen johtoryhmään kuuluu johtajia laki- ja riskienhallintaosastolta, yksityis- ja instituutioasiakkaiden liiketoiminnoista, salkunhoidosta sekä vastuullisen sijoittamisen tiimistä.
Vastuullisuusjohtajan alaisuudessa työskentelevä vastuullisen sijoittamisen tiimi vastaa ESG-asioiden koordinoinnista ja
kehittämisestä rahastoissa ja täyden valtakirjan salkunhoidossa
sekä vastaa yhtiöihin kohdistuvasta vaikuttamisesta. Vastuullisen
sijoittamisen tiimi seuraa YK:n Global Compact -periaatteiden,
YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden monikansallisille yrityksille
sekä Evlin ilmastoperiaatteiden toteutumista, ja sillä on oikeus
poissulkea yksittäisiä yhtiöitä sijoituskohteista.
Analysoidessaan mahdollisia sijoituskohteita ja tehdessään
sijoituspäätöksiä Evlin salkunhoitajat ottavat huomioon myös
ESG-näkökohdat, joihin ilmastokysymykset kuuluvat. Salkunhoitajat ovat vastuussa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden
toteuttamisesta ja ESG-integraatiosta salkunhoidossa.
Varainhoidon sijoitustoimintaa ohjaavat Evlin vastuullisen
sijoittamisen periaatteet, joissa määritellään Evlin vastuullisen
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sijoittamisen toimintatavat. Lisäksi varainhoitoa koskevat Evlin
ilmastoperiaatteet, joissa kuvataan Evlin toimintatapoja ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien vaikutusten huomioimiseksi
sijoituksissa. Vuonna 2021 Evli julkaisi erilliset ilmastotavoitteet. Ilmastotavoitteiden mukaisesti Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tavoite koskee sekä
Evlin omista toiminnoista että sijoituksista aiheutuvia päästöjä.
Tavoitteet sisältävät erilliset välitavoitteet. Ilmastotavoitteista on
määritelty myös erillinen tiekartta sekä asetettu erillinen työryhmä selvittämään tarkemmin, miten sijoituksiin liittyvä välitavoite voidaan parhaiten saavuttaa reaalimaailman päästövähennyksillä ja yhdenmukaisesti Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

TCFD jakaa ilmastonmuutokseen liittyvät riskit vähähiiliseen
talouteen siirtymisestä aiheutuviin riskeihin ja ilmastonmuutoksen fyysisiin riskeihin. Siirtymäriskeillä tarkoitetaan taloudellisia
riskejä, jotka aiheutuvat muutoksesta kohti vähähiilistä taloutta.
Näihin lukeutuvat muun muassa politiikassa, sääntelyssä, teknologiassa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten aiheuttamat
riskit, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa sijoitusten markkina-arvoon ja tuottoon. Asiakkaiden ilmastostrategioiden kehittyessä Evlin tulee myös kyetä varmistamaan, että sen tuotteet
ja palvelut vastaavat asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Sijoitukset
yhtiöihin, joiden katsotaan edistävän ilmastonmuutosta, kasvattavat myös sijoitustoimintaan liittyvää maineriskiä.

Vastuullisen sijoittamisen tiimi

Strategia

• Tekee ehdotukset vastuullisen sijoittamisen johtoryhmälle vastuullisen

Evlissä vastuullisuus on jo vuosien ajan ollut olennainen osa salkunhoitoa. Tammikuussa 2020 Evli nosti vastuullisuuden yhdeksi
strategiseksi fokusalueeksi tuleville vuosille, ja kesäkuussa 2021
yhtiö asetti strategisten tavoitteidensa mukaisesti Evlin ilmastotavoitteet sekä niihin liittyvät välitavoitteet. Ilmastonmuutoksen hillintä on aina ollut Evlille tärkeä asia ja se haluaa omalta
osaltaan luoda tuotteita, jotka vastaavat ilmastonmuutoksen
haasteisiin ja asettavat Evlin toiminnalle konkreettiset tavoitteet.

Fyysiset riskit ovat puolestaan ilmastonmuutoksen fysikaalisista
vaikutuksista johtuvia taloudellisia riskejä, jotka voivat olla seurausta yksittäisistä tapahtumista tai pitkän aikavälin muutoksista
ilmastossa. Evlin sijoitustoiminnassa fyysinen riski voi realisoitua esimerkiksi kiinteistösijoituksissa, jotka ilmastonmuutoksen
seurauksena saattavat kasvavissa määrin altistua esimerkiksi
sään ääri-ilmiöille sekä meren pinnan nousun tai tulvien aiheuttamille vahingoille. Ilmastonmuutoksen fysikaaliset vaikutukset
eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan kiinteistösijoituksiin, vaan
ulottuvat myös muihin omaisuusluokkiin, kuten osake- ja yrityslainasijoituksiin. Näissä omaisuusluokissa esimerkiksi ulkomaisista raaka-aineista riippuvaiset teollisuudenalat voivat olla haavoittuvaisia lisääntyville sään ääri-ilmiöille.

Vastuullisen sijoittamisen hallinnointimalli

Vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä
• Päättää vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja käytännön toimintatavoista
• Jäsenet: toimitusjohtaja, johtajia laki- ja riskienhallintaosastolta, yksityis- ja
instituutioasiakkaiden liiketoiminnoista, salkunhoidosta sekä vastuullisen
sijoittamisen tiimistä
• Säännölliset kokoukset neljännesvuosittain
• Raportoi Evlin johtoryhmälle

sijoittamisen periaatteista ja käytännön toimintatavoista,
tukee salkunhoitajien ja asiakasvastaavien työtä
• Seuraa normirikkomuksia ja ilmastoperiaatteita.
Valtuutus poissulkea yksittäisiä yhtiöitä
• Vastuussa vaikuttamisesta
• Raportoi vastuullisen sijoittamisen johtoryhmälle

Salkunhoitajat
• Seuraavat vastuullisuustekijöitä tehdessään yhtiöanalyysiä ja sijoituspäätöksiä
• Vastuussa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteuttamisesta ja
ESG-integraatiosta
• Raportoivat vastuullisen sijoittamisen tiimille yhtiöiden osalta, jotka rikkovat
vastuullisen sijoittamisen periaatteita

YRITYSVASTUURAPORTTI
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Varainhoitajana Evlin merkittävimmät ilmastoriskit ja -mahdollisuudet liittyvät sijoitustoimintaan, sillä Evlin oma toiminta ei
aiheuta merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia. Evli on
sitoutunut vähentämään toimitilojensa energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä välttämään tarpeetonta matkustamista.
Osana ilmastotavoitteitaan Evli asetti myös erilliset välitavoitteet omien toimintojen aiheuttamien päästöjen (Scope 1 ja 2)
osalta. Evlin strategia painottuu kuitenkin ilmastoon liittyvien
riskien ja mahdollisuuksien sekä niiden vaikutusten huomioon
ottamiseen yhtiön tuotteissa ja sijoitusstrategioissa ja tämä on
huomioitu myös vuonna 2021 asetettujen ilmastotavoitteiden
osalta.

Ilmastonmuutos tuo sijoittajille myös mahdollisuuksia. Näitä
ovat esimerkiksi sijoitukset yhtiöihin, jotka hyödyntävät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen liittyviä mahdollisuuksia. Tämän lisäksi ilmastonmuutos kasvattaa kestävien
sijoituskohteiden, esimerkiksi vihreiden joukkovelkakirjojen,
markkinoita, mikä tarjoaa mahdollisuuksia uusien tuotteiden
kehittämiselle. Evli järjesti esimerkiksi syksyllä 2019 ensimmäisen Green Note -muotoisen autocall-sertifikaatin liikkeeseenlaskun Suomessa. Liikkeeseenlaskulla kerätyillä varoilla rahoi-
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tetaan kestävää kehitystä tukevia hankkeita. Vuonna 2021 Evli
toteutti yhteensä kolme vastaavaa liikkeeseenlaskua. Näiden
lisäksi vuonna 2020 markkinoille tuodut uudet rahastot, vihreisiin yrityslainoihin keskittyvä sijoitusrahasto Evli Green Corporate Bond ja metsärahasto Evli Impact Forest I, joka pyrkii
hillitsemään ilmastonmuutosta saavuttamalla positiivisia hiilivaikutuksia, ovat osa Evlin sijoitusvalikoimaa. Vaihtoehtorahastoihin kuuluvan metsärahaston kohdalla Evlin saama tuottopalkkio
on riippuvainen rahaston hiilidioksidin poistotavoitteen toteutumisesta.
Evli on selvittänyt sijoitusstrategiansa kestävyyttä laatimalla skenaarioanalyyseja ISS ESG:n tuottaman ilmastodatan perusteella.
Skenaarioanalyysin tarkoituksena on arvioida ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien potentiaalisia vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen liittyvissä skenaarioissa. Skenaarioanalyysi
on selvityksen lisäksi sisällytetty Evlin hallinnoimien osake- ja
yrityslainarahastojen salkunhoitajien käytössä oleviin työkaluihin
ennen sijoituspäätöstä ja sijoituspäätösten jälkeen. Työkaluista
pystytään systemaattisesti seuraamaan myös sijoitusstrategioiden skenaarioiden kehitystä. Vuoden 2021 lopun tilanteeseen
pohjautuen 27 prosenttia Evlin osake- ja yrityslainarahastoista
oli linjassa 1,5 asteen skenaarion kanssa ja 2 asteen skenaarion
kanssa 69 prosenttia rahastoista. Ilmastotavoitteidensa tiekartan
mukaisesti Evli rakentaa tällä hetkellä tarkempaa tilannekuvaa
ja tulee laajentamaan tämän myötä raportointiaan myös skenaarioanalyysin osalta.

Riskienhallinta

YRITYSVASTUURAPORTTI
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Evlin ilmastoperiaatteet ja ilmastotavoitteet asettavat lähtökohdat ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten huomioon ottamiseen ja hallintaan sijoitustoiminnassa. Ilmastoriskien tunnistaminen ja arviointi perustuvat salkunhoitajien ja vastuullisen
sijoittamisen tiimin tekemään analyysiin sijoituskohteista. Ilmastoriskien hallinnassa käytettäviin ilmastoperiaatteiden mukaisiin
toimenpiteisiin kuuluvat sijoituskohteiden kasvihuonepäästöjen
analysointi ja seuranta, vaikuttaminen ja poissulkeminen. Evli

Tiekartta hiilineutraaliksi varainhoitajaksi

1. Tilannekuvan
rakentaminen

2. Ilmastoriskien
hallinnan
kehittäminen

4. Vaikuttaminen

5. Tavoitteiden
systemaattinen analyysi

hyödyntää ilmastoperiaatteiden seurannassa ja muussa päivittäisessä vastuullisuustyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan tietoja, jota myös yhtiön salkunhoitajat käyttävät sijoituspäätöksiä
tehdessään. Evli on ilmastotavoitteissaan asettanut toimilleen
myös erillisen tiekartan, jonka mukaisesti Evli tulee systemaattisesti rakentamaan ilmastotyötään.
Evlin osake- ja yrityslainarahastoissa olevien yhtiöiden päästöjä seurataan analysoimalla TCFD:n suositusten mukaisesti
rahastojen salkkupainoilla painotettua hiili-intensiteettiä, joka
mittaa salkun alttiutta hiili-intensiivisille yhtiöille. Päästötiedot
ja muut ilmastoanalyysiin liittyvät tiedot on muiden ESG-tietojen ohella integroitu salkunhoitojärjestelmiin ja tätä kautta Evli
pystyy myös seuraamaan ja arvioimaan ilmastoriskien kehitystä
sijoituskohteissa. Evli on lisäksi poissulkenut turvetta energiantuotantoon tuottavat yhtiöt ja välttää sijoituksia yhtiöihin, joiden
liikevaihdosta merkittävä osa (vähintään 30 %) tulee kivihiilen
louhimisesta, sen käytöstä energiantuotannossa tai öljyhiekan
kaivamisesta. Mikäli yhtiöllä on uskottava suunnitelma kivihiilen
käytön vähentämiseksi, poissulkemisesta voidaan poiketa vastuullisen sijoittamisen tiimin päätöksellä. Lisäksi osa rahastoista
seuraa vielä laajempaa poissulkua kivihiilen ja fossiilisten polt-

3. Poissulkemisten
päivittäminen

toaineiden osalta. Ilmastoperiaatteiden mukaiset tiedot sekä
rahastojen laajemmat poissulkemistiedot on kaikki sisällytetty
myös salkunhoitojärjestelmään, joka estää sijoitukset poissuljettuihin yhtiöihin ja vaatii salkunhoitajilta perustelut, mikäli sijoitus
ylittää vältettävät rajat. Mikäli vältettävä raja ilmastoperiaatteiden osalta ylittyisi, tulisi tästä automaattisesti tieto vastuullisen
sijoittamisen tiimille, joka analysoisi yhtiön.
Evli näkee yhtiöihin kohdistuvan vaikuttamisen myös yhtenä
keinona hallita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja pyrkii
omassa vaikuttamistyössään kannustamaan yhtiöitä TCFD:n
mukaiseen raportointiin. Vaikuttamistyössään Evli kannustaa
yhtiöitä myös asettamaan ilmastotavoitteita ja seuraa yhtiökohtaisia tavoitteita. Tämän lisäksi Evli on sitoutunut useisiin sijoittaja-aloitteisiin (lisätietoa sivuilla 22-23), joiden tavoitteena on
muun muassa vaikuttaa ilmastonmuutoksen kannalta riskialttiisiin yhtiöihin sekä kannustaa eri maiden hallituksia kunnianhimoisempiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Näiden toimenpiteiden lisäksi Evli seuraa säännöllisesti ilmastonmuutosta koskevassa sääntelyssä tapahtuvia muutoksia ja
on ollut aktiivisesti mukana EU:n lainsäädäntöön liittyvässä keskustelussa.
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Mittarit ja tavoitteet
Evli seuraa säännöllisesti osake- ja yrityslainarahastojensa hiilijalanjäljen kehittymistä laskemalla rahastojen salkkupainoilla
painotetun hiili-intensiteetin, eli analysoimalla kunkin sijoituksen tason 1 ja 2 päästöt1), suhteuttamalla ne yhtiön liikevaihtoon
ja painottamalla kutakin sijoitusta sen suhteellisella osuudella
salkussa. Rahaston saamaa hiili-intensiteettiä verrataan rahaston vertailuindeksin vastaavaan lukuun. Evli on jättänyt tason 31)
päästöt pois analyysistä, koska yhtiöt eivät raportoi niistä vielä
laajamittaisesti, mistä syystä ne perustuvat vielä suurelta osin
arvioihin.
Vaikka hiilijalanjäljen seuraaminen auttaa hahmottamaan sijoitusten päästöprofiilia, se ei yksittäisenä mittarina ole täydellinen
kuvaamaan portfolioon liittyviä päästöjä, eikä auta arvioimaan
päästöjen tulevaa kehitystä tai päästövähennysmahdollisuuksia.
Tämän takia Evli analysoi myös fossiilisia polttoainevarantoja
omistavien yhtiöiden osuuden ja vertaa sitä rahaston vertailuindeksin vastaavaan lukuun. Lisäksi Evli tarkastelee yhtiöiden siirtymistä vähähiilisyyteen jakaen yhtiöt eri luokkiin yhtiöiden energiamurrokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien mukaisesti.
Näin Evli pystyy tarkemmin arvioimaan mahdollisuuksia alentaa
rahastojen hiilijalanjälkeä ja löytää yhtiöt, jotka ovat ilmastonmuutoksen kannalta riskialttiita. Evli tutkii säännöllisesti myös
uusia työkaluja, joilla voitaisiin paremmin mitata sijoitusten varsinaisia vaikutuksia eri sidosryhmiin ja ympäristöön, vaikutukset
ilmastonmuutokseen mukaan lukien. Evlin osake- ja yrityslainarahastojen ESG-raportit ovat myös julkisesti kaikkien saatavilla
Evlin verkkosivuilla www.evli.com.

1)
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Vastuullisen sijoittamisen tavoitteidensa mukaisesti Evli asetti
kesäkuussa 2021 erilliset ilmastotavoitteet. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tavoite koskee sekä Evlin omista toiminnoista että sijoituksista aiheutuvia
päästöjä. Päätavoitteen lisäksi Evli asetti myös kolme välitavoitetta:
1) Evli tavoittelee omien toimintojen aiheuttamien päästöjen
(Scope 1 ja 2) osalta hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen
2025 mennessä.
2) Evli asettaa sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen
välitavoitteeksi 50 prosentin laskun vuoteen 2030 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen.
Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019.
3) Evli asettaa työryhmän vuosille 2021-2022 selvittääkseen
tarkemmin, miten sijoituksiin liittyvä välitavoite voidaan
parhaiten saavuttaa reaalimaailman päästövähennyksillä ja
yhdenmukaisesti Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tähän
käytetään tukena muun muassa Science Based Targets
(SBT, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet) -kehikkoa.
Välitavoitteet ja ilmastotavoitteiden tiekartta tukevat pitkän
aikavälin hiilineutraaliustavoitetta. Ilmastotavoitteiden tiekartan mukaisesti Evli rakentaa tällä hetkellä tilannekuvaa ja tarkentaa seurattavia mittareita työn edetessä ja raportoi niiden
mukaisesti.

Hiilijalanjälkilukujen laskennan määrittelee esimerkiksi kansainvälinen standardi GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol). GHG-protokolla jaottelee
kasvihuonekaasupäästöt tasoihin 1-3. Tason 1 kasvihuonekaasupäästöillä viitataan toiminnan suoriin päästöihin, jotka ovat peräisin yhtiön omistamista tai
hallitsemista lähteistä. Tason 2 kasvihuonepäästöt puolestaan viittaavat toiminnan epäsuoriin päästöihin, jotka syntyvät ostoenergian tuotannossa, ja taso 3
sisältää yhtiön hankkimiin tuotteisiin, ulkoistukseen, liikematkoihin jne. liittyvät epäsuorat päästöt.
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Hiilijalanjälki (1)
(t CO2e / USD milj.)

Suhteessa
vertailuindeksiin (2)

Fossiilisia varantoja
omistavien yhtiöiden
osuus (3) (%)

Suhteessa
vertailuindeksiin (2)
(%-yksikköä)

Datan kattavuus
rahastolle (4)

Datan kattavuus
vertailuindeksille (4)

Rahaston sijoitukset
MSCI:n vähähiilisyysluokittelussa
Ratkaisut-luokkaan

Osakerahastot
Evli Emerging Frontier

264,1

Evli Eurooppa

129,8

7,9 %

0,0 %
0,0 %

-7,7 %

38,1 %
96,9 %

99,5 %

11,4 %

1,9 %

Evli GEM

437,7

33,6 %

7,9 %

-2,0 %

94,6 %

99,4 %

4,1 %

Evli Japani

73,1

-0,4 %

0,0 %

-5,4 %

89,9 %

99,9 %

3,1 %

Evli Maailma

32,8

-75,0 %

0,0 %

-5,6 %

96,2 %

99,5 %

8,2 %

Evli Maailma X

33,2

-74,7 %

0,0 %

-5,6 %

96,4 %

99,5 %

8,2 %

Evli Osakefaktori Eurooppa

45,7

-62,0 %

0,0 %

-7,7 %

95,7 %

99,5 %

5,6 %

Evli Osakefaktori Maailma

48,8

-62,8 %

0,0 %

-5,6 %

94,4 %

99,5 %

7,2 %

Evli Osakefaktori USA

50,8

-60,1 %

0,0 %

-4,2 %

96,0 %

99,5 %

8,1 %

Evli Pohjois-Amerikka

65,9

-51,2 %

0,9 %

-3,7 %

98,7 %

99,5 %

3,4 %

Evli Pohjoismaat

30,9

-61,9 %

0,0 %

-2,4 %

92,2 %

98,5 %

7,4 %

Evli Ruotsi Osakeindeksi

22,3

0,0 %

0,0 %

0,0 %

98,1 %

100,0 %

2,8 %

Evli Ruotsi Pienyhtiöt

27,9

-47,7 %

0,0 %

0,0 %

69,6 %

82,5 %

2,3 %

Evli Suomi Mix
Evli Suomi Pienyhtiöt

123,5

0,0 %

72,6 %

6,2 %

63,7

-29,5 %

0,0 %

0,0 %

50,6 %

71,2 %

7,8 %

122,2

-6,5 %

0,0 %

0,0 %

83,7 %

89,9 %

3,0 %

Evli Green Corporate Bond

165,6

-44,7 %

1,0 %

-7,5 %

87,3 %

94,6 %

7,1 %

Evli High Yield Yrityslaina

141,2

-24,6 %

0,6 %

-3,3 %

57,4 %

77,3 %

0,7 %

Evli Investment Grade Yrityslaina

108,5

-44,9 %

1,4 %

-8,7 %

91,2 %

95,3 %

3,4 %

Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

588,5

-22,0 %

12,7 %

-5,3 %

68,6 %

87,4 %

3,5 %

Evli Likvidi

307,7

2,6 %

35,2 %

Evli Lyhyt Yrityslaina

209,2

1,0 %

78,2 %

Evli Pohjoismaat Yrityslaina

111,9

Evli Nordic 2025 Target Maturity

164,5

0,0 %

47.4 %

Evli Target Maturity Nordic Bond

137,0

0,0 %

52,9 %

Evli Yrityslaina

119,5

Evli Suomi Select
Yrityslainarahastot

-22,8 %

-32,2 %

0,0 %

1,5 %

7,5 %

-6,4 %

74,4 %

85,5 %

1,3 %
1,3 %
95,7 %

5,0 %
6,3 %
91,9 %

Lähteet: Evli, MSCI ESG Research.
1) Käytämme hiilijalanjäljen mittarina salkkupainoilla painotettua hiili-intensiteettiä. Salkkupainoilla painotettu hiili-intensiteetti lasketaan jakamalla ensin yhtiökohtaiset tason 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöt yhtiön liikevaihdolla. Tämän jälkeen
yhtiökohtaiset hiili-intensiteettiluvut painotetaan yhtiön osuudella rahastosta. Rahastokohtainen hiilijalanjälki saadaan laskemalla lopuksi yhteen yhtiöiden rahasto-osuudella painotetut hiili-intensiteettiluvut. Tason 1 kasvihuonekaasupäästöillä viitataan
toiminnan suoriin päästöihin, jotka ovat peräisin yhtiön omistamista tai hallitsemista lähteistä. Tason 2 kasvihuonepäästöt puolestaan viittaavat toiminnan epäsuoriin päästöihin, jotka syntyvät ostoenergian tuotannossa.
2) Suhteessa vertailuindeksiin -luku kertoo miten rahasto vertautuu vertailuindeksin vastaaviin lukuihin. Kaikkien rahastojen vertailuindekseille ei ole mahdollista laskea vastaavia lukuja, jolloin kohta on tyhjä.
3) Fossiilisia varantoja omistavien yhtiöiden osuus kertoo kuinka suuri osuus salkun yhtiöistä omistaa kivihiili-, kaasu- tai öljyvarantoja. Kivihiilivarannoilla viitataan tässä yhteydessä energiantuotannossa käytettävään kivihiileen (eng. thermal coal).
4) Datan kattavuus kertoo kuinka suuresta osasta salkun omistuksista (markkina-arvolla mitattuna) on saatavilla päästödataa. Päästödata perustuu sekä yhtiöiden raportoimiin päästöihin tai muutoin julkisista lähteistä saatavissa oleviin päästötietoihin
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(esim. CDP) että datan tarjoajan arvioon toteutuneista päästöistä.

7,2 %

4,7 %

Evli Pankki_WM (suomeksi)
Evli Fund Management Company (englanniksi)
Evli - Sijoittajan Pankki (suomeksi)
Evli Fund Management Company (englanniksi)
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Evli Bank Plc (suomeksi)
Evli Fund Management Company (englanniksi)
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