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Johdanto ja tarkoitus
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin
sijoituksiin. Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot
koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia (”Garantia”). Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
Tässä politiikassa kuvaamme Taalerin sitoutumista kestävään kehitykseen ja toimintamme
vastuullisuuskäytäntöjä ja -malleja liittyen kaikkeen toimintaamme – yleisemmin toimintamme ja yritysvastuun
näkökulmasta Vastuullisuus-osiossa ja tarkemmin sijoitusnäkökulmasta Vastuullinen sijoittaminen -osiossa.
Politiikka tukee strategista tavoitettamme saada aikaan positiivista vaikuttavuutta.
Politiikka koskee kaikkia Taalerin työntekijöitä sekä johdon ja hallituksen jäseniä. Johtoryhmä vastaa politiikan
tehokkaasta jalkauttamisesta ja seurannasta sekä näiden resurssoinnista. Jokaisen tiiminvetäjän ja esihenkilön
vastuulla on aktiivisesti edistää vastuullisten toimintatapojen toimeenpanoa ja kehittämistä.
Politiikan tarkoituksena on käsitellä yritysvastuuta ja vastuullista sijoittamista pohjaten laajaan kestävän
kehityksen kontekstiin huomioiden ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) sekä kattavasti
Taalerin arvoketjun. Tavoitteenamme on perustaa politiikka yleisesti hyväksyttyihin määritelmiin ja konsepteihin
tuoden Taalerin toimintaan liittyvät pääkohdat esille tiiviisti ja selkeästi. Vastuullisuustyöhömme kuuluu myös
ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien käsittely.
Taaleri määrittelee säännöllisesti sille keskeiset vastuullisuusteemat ja näitä tarkentavat olennaiset aiheet.
Huomioimme määrittelyssä toimintamme vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan, ja näihin liittyvät
taloudelliset vaikutukset sekä sidosryhmien odotukset. Määrittely ohjaa vastuullisuustyötämme ja tämän
politiikan sisältöä.
2021 tehdyn analyysin mukaan Taalerille keskeisiä vastuullisuusteemoja ovat:
•
•
•
•

Positiivinen vaikuttavuus ympäristöön ja yhteiskuntaan - arvonluonti pitkällä aikavälillä
Vastuullisuus läpi toiminnan ja toimintojen – vaikuttavuuden ja ESG:n edelläkävijä
Vetovoimaisuus ja osaajien sitouttaminen
Vastuulliset kumppanuudet

Vaikuttavuus tarkoittaa Taalerille vaikuttavuutta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Sijoitusmarkkinoilla on merkittävä
rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Taaleri haluaa olla vahvasti mukana tässä työssä ja edistää
positiivista vaikuttavuutta.
Meille on tärkeää määrittää keväällä 2021 yritysjärjestelyjen myötä uudistuneelle yhtiöllemme yhteinen
tapa toimia ottaen huomioon eri liiketoimintojen piirteet ja lähtötilanteet. Osassa toiminnoistamme
vastuullisuustyöllä on hyvin pitkät ja vankat juuret, osa on matkansa alkupuolella. Liiketoiminta-alueista ja
tuotteista riippuen keskeisissä vastuullisuusasioissa painottuvat erilaiset seikat. Haluamme, että kaikki
toimintomme kehittyvät vastuullisuustyössä sisäisen yhteistyön kautta. Tämä politiikka pohjautuu
keskeisesti muun muassa Taalerin toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct).
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Vastuullisuus
Tässä Vastuullisuus-osiossa mainitut velvoitteet koskevat kaikkea toimintaamme, ellei toisin mainita ja rajata.
Kuvaamme osiossa vastuullisuutemme kannalta keskeisiä seikkoja sekä konsernin tavoitteita vastuullisuuteen
liittyen.
Vastuullisuus-osio pohjustaa Vastuullinen sijoittaminen -osiossa tarkemmin esitettyjä sijoitustoiminnan ja kohteiden vaatimuksia ja lähestymistapoja. Kuvaamme näiden johtamista alla Vastuullisuuden johtaminen osiossa ja sijoitustoiminnan näkökulmasta Vastuullinen sijoittaminen -osion Soveltaminen ja vastuut -osiossa.

Strateginen lähestymistapa
Strategiamme perustuu vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen ja toimii näin ajurina vastuullisuus- ja
ilmastotyöllemme. Haluamme olla vaikuttavuus- ja ESG-sijoittamisen edelläkävijöitä. Vaikuttavuussijoittamisella
tarkoitamme sijoittamista, jossa hyvän taloudellisen tuoton lisäksi edistämme aktiivisesti ratkaisuja kestävyyteen
ja vastuullisuuteen liittyviin keskeisimpiin ongelmiin.
Ohjaamme toiminnallamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus
ympäristöön tai yhteiskuntaan. Uskomme, että toiminnallamme on merkittävät mahdollisuudet tuottaa
taloudellista arvoa ja samalla ohjata markkinoita kohti kestävämpää tulevaisuutta.
Lisäksi näemme, että vastuulliset liiketoimintakäytännöt hyödyttävät niin sijoituksia kuin laajemmin Taaleria ja
yhteiskuntaa. Luomme arvoa pitkäjänteisesti muun muassa ympäristöä ja yhteiskuntaa hyödyttävillä
hankkeillamme, antamillamme asuntolaina- ja vuokratakauksilla sekä maksamillamme veroilla.
Garantian tavoite on lisätä yhdenvertaisuutta tarjoamalla asumisen ratkaisuja niin omistus- kuin vuokraasumiseen. Lisäksi Garantia ottaa huomioon ESG-näkökulmat osana yritysasiakkaidensa arviointia.

Vaatimustenmukaisuus ja sitoumukset
Vaatimustenmukaisuus on Taalerin toiminnan perusta. Lakien noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen
toiminta ovat liiketoimintamme kulmakiviä ja kytkeytyvät vahvasti yhteistyöhömme sidosryhmien kanssa.
Taaleri ja sen yhteistyökumppanit noudattavat vähintään niiden maiden, joissa liiketoimintaa harjoitetaan, lakeja
ja säädöksiä sekä viranomaisen määräyksiä. Noudatamme myös toiminnallemme keskeisiä kansainvälisiä
vaatimuksia ja edistämme näiden toteutumista arvoketjussamme esimerkiksi velvoittamalla sopimuksissamme
merkittävien yhteistyökumppanien sitoutumista keskeisiin vaatimuksiin (lisätietoa tämän luvun lopussa).
Erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella sijaitsevissa hankkeissa arvioimme paikallisten standardien riittävyyttä ja
tarvittaessa lisäämme tai selkeytämme vaatimuksiamme kansainvälisten standardien noudattamisesta.
Kunnioitamme kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja työoikeuksia. Olemme sitoutuneet
noudattamaan periaatteita ja oikeuksia, jotka vahvistetaan ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia
koskevassa julistuksessa yksilöidyissä kahdeksassa keskeisessä yleissopimuksessa sekä kansainvälisessä
ihmisoikeusasiakirjassa. Olemme sitoutuneet toteuttamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia
ohjaavia periaatteita kaikessa toiminnassamme. Keskeisiä perus- ja ihmisoikeuksia meille ovat esimerkiksi se,
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ettemme suvaitse pakko- tai lapsityövoiman käyttöä, estämme syrjintää ja häirintää, varmistamme mielipiteen
ilmaisun sekä uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapauden sekä edistämme asianmukaisia työoloja.
Muita keskeisiä vastuullisuustyömme pohjana olevia kansainvälisiä sopimuksia ja ohjeita ovat esimerkiksi YK:n
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, YK:n Korruption vastainen yleissopimus, YK:n Rion ympäristöä ja
kehitystä koskeva julistus, YK:n kestävän kehityksen periaatteet sekä OECD:n toimintaohje monikansallisille
yrityksille (huomioiden OECD:n toimintaohjeen alaisen institutionaalisia sijoittajia koskevan ohjeen). Näin ollen
toimintamme noudattaa ja edistää EU:n kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen (2020/852) mukaisia
vähimmäistason suojatoimia, YK:n Global Compact periaatteita ja varovaisuusperiaatetta.
Seuraamme aktiivisesti EU:n kestävän rahoituksen strategiaa, kestävän rahoituksen ja kestävyysraportoinnin
sääntelykokonaisuuksia sekä näiden kautta kehittyviä velvoitteita ja ohjeita. Hyödynnämme esimerkiksi EU:n
taksonomia-luokittelujärjestelmää tuotteidemme ja sijoituskohteidemme vaikutusten ja kestävyyden arviointiin
sekä näiden raportointiin. Tavoitteenamme on, että pääomarahastomme luokitellaan ympäristöön ja
yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistäviksi tai kestäviksi sijoituksiksi (EU 2019/2088 Artikla 8 tai Artikla 9
mukaisesti).
Lisäksi keskeisiä vaatimuksenmukaisuuden näkökulmia toiminnallemme ovat esimerkiksi:
•

•

•

•
•
•

Noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämää pörssiyhtiöille laadittua hallinnointikoodia,
Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sääntöjä sekä arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla
annettuja viranomaismääräyksiä.
Tunnemme asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme laissa edellytetyin tavoin, sekä noudatamme
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä lakeja ja viranomaismääräyksiä.
Noudatamme toimintaamme sitovaa pakotelainsäädäntöä ja seuraamme yhteistyökumppaniemme
toimintaa välttääksemme toimimasta pakotelistoilla olevien tahojen kanssa.
Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai muuta toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma
asiattomasta vaikuttamisesta liiketoimintapäätökseen tai joka tuottaa jollekin osapuolelle tai muulle
henkilölle asiatonta hyötyä tai jonka voidaan katsoa muutoin pyrkivän vaikuttamaan päätöksentekoon.
Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja kilpailemme rehdisti.
Noudatamme soveltuvaa verosääntelyä ja hyviä käytänteitä verokysymyksissä.
Käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja kulloinkin sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

Lisäksi osallistumme eri tavoin toimialojemme sääntelyn ja vastuullisuustyön kehittämiseen. Taaleri kuuluu
esimerkiksi YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UNPRI) ja ilmastonmuutostietoihin keskittyvän CDP:n
allekirjoittajiin sekä Net Zero Asset Managers -aloitteeseen sitoutuneisiin toimijoihin. Kuulumme myös Suomen
vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin (Finland’s Sustainable Investment Forum ry) jäseniin ja olemme
mukana suomalaisten yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävien yritysten verkostossa
FIBSissä (Finnish Business & Society). Suomen Pääomasijoittajien jäsenenä osallistumme yhdistyksen yhteisiin
kestävän kehityksen hankkeisiin. Kuvaamme alla Kestävän kehityksen konteksti ja viitekehykset -osiossa myös
muita seuraamiamme vapaaehtoisia toiminta- ja raportointimalleja.
Edistämme vaatimuksenmukaisuuden varmistamista ja toimintatapojen kehittämistä esimerkiksi integroimalla
vastuullisuusnäkökulmia ja riskienhallintaa tarkoituksenmukaisella tavalla liiketoimintaamme. Taalerilla on
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vaatimuksenmukaisuuden toteuttamista selventäviä ohjeita, jotka hyväksytään joko konsernin tai liiketoimintojen
hallituksessa.
Viestimme yhteistyökumppaneillemme selvästi vaatimuksistamme ja seuraamme vaatimuksenmukaisuuden
toteutumista erityisesti suorien ja merkittävimpien kumppaneiden osalta. Liitämme vastuullisuusperiaatteita
vähintään liiketoiminnalle keskeisiin yhteistyösopimuksiin varmistaaksemme kumppaniemme sitoutumisen
Taalerille ja/tai kyseiselle yhteistyölle tärkeisiin velvoitteisiin. Taaleri selvittää yhteistyökumppaniensa
taustatietoja, kuten sisäisen due diligence -prosessin mukaiset selvitykset, luotto- ja muut taloudelliset tiedot ja
varmistaa, ettei yhteistyökumppani ole pakotelistalla. Tarkastamme yhteistyökumppanien tietoja
säännönmukaisesti niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi. Garantiassa ulkoistamista ja palvelun hankintaa
edeltävässä arvioinnissa, tarkastuksessa ja riskiarviossa arvioimme toimeen, tehtävään tai palveluun liittyvää
riskien luonnetta ja laajuutta sekä toimen, tehtävän tai palvelun merkitystä kokonaisuutena Garantialle.

Sidosryhmäyhteistyö ja vastuullinen hankinta
Tunnistamme sidosryhmämme ja vaikutuksiamme niihin säännöllisesti ja tarveperusteisesti. Toimimme
sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti ja tasapuolisesti varmistaen, että huomioimme sidosryhmiin ja
hankkeisiimme liittyvät keskeiset tarpeet ja toiveet esimerkiksi asianmukaisia vuorovaikutuskanavia ja -tapoja
hyödyntäen. Etsimme ja hyödynnämme yhteistyö- ja kehitysmahdollisuuksia sidosryhmiemme kanssa.
Taalerin ulkoisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, osakkeenomistajat, yhteistyö- ja yhtiökumppanit,
toimittajat ja alihankkijat, toimintaan liittyvät paikallisyhteisöt ja viranomaiset sekä kansalaisjärjestöt ja media.
Tässä yhteydessä kutsumme kumppaneiksemme ensisijaisesti sellaisia sidosryhmiä, joiden kanssa meillä on
sopimuspohjainen ja ydinliiketoimintaamme liittyvä suhde.
Tavoitteenamme on varmistaa Taalerin toiminnan vaatimusten- ja odotustenmukaisuus sekä tukea
kumppaniemme omaa vastuullisuustyötä. Pyrimme varmistamaan, että sijoittajien saatavilla olevat tuotteet ja
palvelut ovat linjassa maailmanlaajuisen nettonollapäästötavoitteen kanssa.
Määritämme reunaehdot sille, millaisissa sijoituksissa olemme mukana ja mitä odotamme kumppaneiltamme
hankkeissa. Lisäksi otamme vastuullisuusasiat huomioon omissa hankinnoissamme läpi niiden elinkaaren
esimerkiksi sitouttamalla toimittajia keskeisiin periaatteisiin. Kiinnitämme huomiota vastuullisuustekijöihin ja
vaatimuksiin myös muissa yhteistöissämme.
Arvioimme, millaisesta kumppanista tai muusta sidosryhmästä on kyse ja millaisia lainsäädännöllisiä velvoitteita
kyseisessä tapauksessa sidosryhmien huomioimiseen liittyy esimerkiksi ympäristö- ja/tai sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin tai toimilupaprosessien kautta. Määritämme tarvekohtaisesti tapaukseen sopivat
yhteistyötavat ja siinä priorisoitavat aihealueet. Jos Taalerin kumppani ei ole noudattanut asianmukaisia ja
sovittuja ESG- tai tiedonantovaatimuksia tai hyviä käytäntöjä, puutumme asiaan ja etsimme kumppanin kanssa
ratkaisuja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
Pääomarahastoliiketoiminnassamme on oleellista tunnistaa hankkeiden keskeiset sidosryhmät (mukaan lukien
mahdollisesti haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät). Teemme näiden kanssa tarpeen mukaan yhteistyötä
koko sijoituksen elinkaaren ajan. Tarkoituksenamme on varmistaa, että hankkeiden ja päätöksiemme vaikutukset
sidosryhmiin ovat perusteltuja, selviä ja yleisesti hyväksyttyjä. Viestimme paikallisten yhteisöjen kanssa
englannin/suomen lisäksi tarveperusteisesti myös muilla paikallisesti käytetyillä kielellä.
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Käytäntöjämme kumppaneiden velvoittamiseen on kuvattu yllä olevassa Vaatimustenmukaisuus ja sitoumukset osiossa. Omistajaohjauksen ja -vaikuttamisen periaatteitamme on kuvattu alla olevassa Aktiivinen omistaminen ja
vaikuttaminen -osiossa.

Kestävän kehityksen konteksti ja viitekehykset
Käytämme soveltuvia kestävän kehityksen viitekehyksiä tunnistaaksemme toimintaamme liittyviä
kestävyysvaikutuksia ja hyödyntääksemme sopivia lähestymistapoja näiden hallitsemiseen ja korjaamiseen.
Seuraamme viitekehyksien kehittymistä ja yleistä markkinakehitystä vastuullisuuteen ja parhaisiin käytäntöihin
liittyen ja arvioimme, miten pystymme parhaiten ottamaan nämä kokonaisuudet huomioon toiminnassamme ja
riskienhallinnassamme.
Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Analysoimme Taalerin toiminnan suoria ja epäsuoria vaikutuksia
arvoketjussamme tunnistaen tavoitteita ja seikkoja, joissa vaikuttavuutemme ja näihin liittyvät kaupalliset
mahdollisuutemme ovat merkittävimpiä. Näihin kuuluvat muun muassa tavoitteet 7. Edullista ja puhdasta
energiaa ja 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria.
Tuemme Pariisin ilmastosopimusta esimerkiksi Net Zero Asset Managers -aloitteen mallin mukaan. Kehitämme
sijoituksistamme, tuotteistamme ja sijoitusprosessistamme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Tähän kuuluu
sitoumus hallinnoitavan varallisuuden nettonollapäästöisyydestä viimeistään 2050 ja välitavoitteen
asettamisesta. Lisäksi edistämme muun toimintamme päästöttömyyttä linjassa tavoitteen kanssa.
Hyödynnämme ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien taloudellisten vaikutusten arviointiin ja raportointiin TCFDviitekehystä. Laajemmin vastuullisuustyössä ja raportoinnissa hyödynnämme myös soveltuvin osin esimerkiksi
GRI, <IR> ja SASB-viitekehyksiä, NASDAQ:n, EU:n ja Suomen valtion ohjeistuksia sekä UNPRI-kyselyä. Lisäksi
hyödynnämme hankkeissamme tarpeen mukaan niille soveltuvia viitekehyksiä. Olemme hyödyntäneet
esimerkiksi Equator Principles ja Green Loan Principles -periaatteita tuuli- ja aurinkovoimahankkeissa.
Listaamme muita keskeisiä vastuullisuustyömme pohjana olevia kansainvälisiä sopimuksia ja ohjeita yllä
Vaatimuksenmukaisuus ja sitoumukset -osiossa.

Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuus ohjaa koko Taalerin ja sen henkilöstön ja hallinnon toimintaa. Taalerin strategia ja tavoitteet
ohjaavat vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti. Seuraamme tavoitteiden toteutumista ja
raportoimme niistä säännöllisesti, tasapainoisesti ja läpinäkyvästi sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Vastuullisuusasioiden roolitukset, vastuut ja toimintatavat ovat linjassa Taalerin toimintaperiaatteiden (Code of
Conduct) sekä hallintoperiaatteiden kanssa ja ne on määritelty läpi konsernin esimerkiksi seuraavin tavoin:
•

•

Hallitus ja sen valiokunnat ohjaavat ja varmistavat osaltaan Taalerin vastuullisuustyötä.
Tarkastusvaliokunta esimerkiksi käsittelee ylätason politiikat ja konsernin hallitus hyväksyy ne.
Liiketoimintojen hallitukset hyväksyvät liiketoimintakohtaiset periaatetason dokumentit.
Johto on sitoutunut johtamaan, kehittämään ja resursoimaan Taalerin vastuullisuustyötä sekä
seuraamaan sen edistymistä. Konsernin johtoryhmässä on nimetty vastuullisuudesta vastaava henkilö,
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•

•

•

•

joka muun muassa varmistaa säännöllisen ja asianmukaisen tiedonkulun vastuullisuudesta johtoryhmälle
ja hallitukselle yhdessä vastuullisuuspäällikön kanssa. Myös liiketoiminnot määrittelevät vastuullisuuden
johtamisen roolit ja vastuut. Liiketoimintojen johtoryhmien tulee varmistaa liiketoimintakohtaisten tai
muiden tarkentavien ohjeiden asianmukainen sisältö ja soveltaminen.
Konsernilla on ESG-komitea, johon nimeämme konsernin ja liiketoimintojen ESG-asiantuntijoita sekä
vastuullisuustyöstä muuten vastaavia tai sen toteutumista seuraavia henkilöitä. Toimikunnan vastuulla on
Taalerin vastuullisuuden suunnittelu, toteuttaminen/vastuuttaminen sekä tiedonkulun edistäminen
liiketoimintojen välillä ja johtoryhmälle.
Konsernin vastuullisuuspäällikkö koordinoi vastuullisuuteen liittyvää yhteistyötä ESG-komitean sekä
tarpeen mukaan muiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien (kuten Taalerin johdon ja Taalerin toimintaan
liittyvien kestävää kehitystä edistävien organisaatioiden) kanssa. Vastuullisuuspäällikkö tukee
liiketoimintojen asiantuntijoita ja vastuullisuustyön systematisointia sekä laatua esimerkiksi kouluttamalla
ja sparraamalla. Hän vastaa konsernin tasolla myös muun muassa vastuullisuuden tiekarttaan kirjattujen
asioiden edistämisestä sekä tiedon keruusta ja raportoinnista. Lisäksi hän osaltaan ohjaa Taalerin
laajempaa osallistumista ja painopistealueita niin, että ne olisivat linjassa Taalerin kestävän kehityksen
sitoumusten, kuten UNPRI-periaatteiden, kanssa.
Otamme kestävyysriskit ja ESG-tekijät huomioon riskienhallinnan, compliance-toiminnan ja sisäisen
tarkastuksen normaalitoiminnassa olennaisuusperusteisesti. Esimerkiksi riskienhallinnan asiantuntijat
tunnistavat, analysoivat ja käsittelevät kestävyysriskejä konsernin ja liiketoimintojen vuotuisissa
riskikartoituksissa sekä liiketoimintojen päivittäisessä riskienhallinnassa.
Jokainen työntekijä on oman toiminnan ja työn kautta vastuussa yhteisten ja työntekijän roolia koskevien
vastuullisuuteen liittyvien politiikkojen, periaatteiden ja ohjeistusten noudattamisesta. Esihenkilöillä on
keskeinen rooli tiedonkulun ja soveltamisen varmistamisessa.

Huomioimme palkitsemisessa, miten Taalerin ja työntekijöidemme toiminta on vastannut tai noudattanut
laadittuja politiikkoja, periaatteita ja ohjeistuksia sekä asetettuja strategisia ESG-tavoitteita. Määrittelemme
palkitsemisjärjestelmässämme jokaiselle taalerilaiselle ESG-tavoitteen tai -tavoitteita, jotka ovat linjassa
konsernille ja/tai liiketoiminnolle asetettujen ESG-tavoitteiden ja niiden palkitsemiseen vaikuttavien painotusten
kanssa. Lisäksi linjaamme, että tulospalkkiota / muuttuvaa palkkiota ei makseta tai sitä rajoitetaan, mikäli
henkilön toiminta ei ole vastannut tai noudattanut konserni- ja/tai liiketoimintokohtaisesti määritettyjä
vastuullisuusperiaatteita. Periaatteisiin kuuluu esimerkiksi kestävyysriskien huominen.
Tunnistamme, että tarve vastuullisuustyömme ja tietojemme ulkoiselle varmennukselle kasvaa. Kartoitamme
tarpeita ja mahdollisuuksia varmennukseen liittyen ja haemme sitä harkintaperusteisesti. Edistämme myös
sisäisesti valmiutta ulkoiseen varmennukseen.
Taalerilla on whistleblowing-kanava, joka on saatavilla verkkosivujemme www.taaleri.com kautta. Kanavan
kautta ulkoiset ja sisäiset henkilöt voivat ilmoittaa halutessaan anonyymisti muun muassa havainnoistaan
mahdollisista vastuullisuuspolitiikan vastaisista toimista. Ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan ajantasaisuuden,
riippumattomuuden ja luottamuksellisen dokumentaation käytäntöjä. Lisäksi perustamme liiketoiminta- tai
projektikohtaisia ilmoituskanavia ja käsittelymekanismeja tarpeen mukaan.
Johdamme työntekijöitämme välittävästi ja vastuullisesti. Pidämme hyvää huolta työntekijöidemme
toimintaedellytyksistä, viihtyvyydestä ja tasa-arvosta. Tarjoamme työntekijöillemme merkityksellisen työn ja
kasvualustan kehittymiseen. Taaleri koostaa HR-politiikan, joka kuvaa henkilöstöön liittyviä käytäntöjämme ja
panostuksiamme.

Taaleri Oyj

|

Y-tunnus 2234823-5

|

Rekisteröity kotipaikka Helsinki

|

www.taaleri.com

8

17.12.2021
Julkinen

Vastuullisuustyö ei valmistu koskaan, ja on tärkeää lisätä jatkuvasti tietoa ja ymmärrystä vastuullisuuden
osatekijöistä sekä mahdollisista puutteista ja ratkaisuista. Siksi sitoudumme tarkastelemaan ja päivittämään tätä
politiikkaa säännöllisesti. Täydennämme ja tarkennamme sen velvoitteita muissa konserni- ja
liiketoimintokohtaisissa politiikoissa, periaatteissa ja ohjeissa tarpeen mukaan. Tavoitteenamme on olla
läpinäkyvä ja selkeä dokumentaatiossa. Pyrimme pitämään vastuullisuuteen liittyven materiaalien keskinäiset
riippuvuussuhteet mahdollisimman selkeinä julkaistessamme uusia tai päivitettyjä politiikkoja, periaatteita ja
ohjeita.
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Vastuullinen sijoittaminen
Tässä Vastuullinen sijoittaminen -osiossa mainitut velvoitteet koskevat kaikkia sijoituksiamme ja hallinnoimiamme
varoja, ellei toisin mainita ja rajata. Kuvaamme osiossa vastuullisen sijoittamisen kannalta keskeisiä seikkoja sekä
sijoitustoimintaa ja -kohteita koskevia tavoitteita vastuullisuuteen liittyen.
Taaleri tekee sijoitustoimintaa monessa eri muodossa: Hallinnoimme pääomarahastoja, jotka sijoittavat
asiakkaiden varoja. Pääomarahastoliiketoimintaamme kuuluu myös kanssasijoituksia ja mandaatteja. Garantialla
on sijoitustoimintaa, ja lisäksi sijoitamme Taalerin omia varoja.
Taalerin toimiluvalliset vaihtoehtorahastonhoitajayhtiöt ovat rahoituspalvelusektorilla kestävyyteen liittyvien
tietojen antamisesta annetun EU:n asetuksen (2019/2088; ” tiedonantoasetus”) piirissä.

Yleiset periaatteet ja menettelyt
Huomioimme kaikissa sijoituksissamme vastuullisen sijoittamisen periaatteet YK:n määritelmän mukaisesti.
Taaleri on ollut YK:n vastuullisen sijoittamisen UNPRI:n allekirjoittajia vuodesta 2010. Garantia edellyttää UNPRI:n
periaatteiden noudattamista niiltä yhtiöiltä, joiden aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin se sijoittaa.
Hyödynnämme laajasti erilaisia vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja strategioita, joita on kuvattu
tarkemmin alla Vastuullisen sijoittamisen strategioihin liittyvät periaatteet ja menettelyt -osioissa. Lähestymistavan
valinta riippuu sijoitusinstrumentin ja kohteen erityispiirteistä. Olemme sitoutuneet kasvattamaan
kunnianhimomme tasoa erityisesti uusien sijoitusten valinnan, hallinnan ja tiedonannon kautta.
Taaleri edistää vaikuttavaa sijoittamista toteuttamalla taloudellisesti kannattavia ja ympäristöön ja/tai
yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttavia hankkeita. Tavoitteenamme on olla vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä.
Toteutamme tavoitettamme erityisesti pääomarahastoliiketoimintamme kautta. Teemme sijoituspäätöksemme
taloudellisten tekijöiden, vaikuttavuusmahdollisuuksien ja vastuullisuusarvioinnin perusteella. Tavoitteenamme
on löytää ja tarjota sijoituksia, joilla edistetään kestävää kehitystä merkittävästi. Tähän liittyen meidän on
keskeistä selvittää, ettei kyseisellä toiminnalla ole merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ja varmistaa, että sen
kestävyysriskejä hallitaan Taalerin politiikkojen ja ohjeiden mukaisesti.
Huomioimme ESG-näkökulmat sijoitusten koko elinkaaren ajan. Tunnistamme riskejä ja tarpeen vaatiessa
reagoimme niihin. Keskeisiä keinoja erityisesti pääomarahastoliiketoiminnassamme ovat erilaiset
sijoituskohteiden analyysit ja selvitykset ennen sijoitusta, kohteiden monitorointi ja seuranta sekä korjaavat
toimenpiteet tarvittaessa, kohteisiin liittyvä raportointi sijoitusten aikana, sijoitus- tai hanketiimissä
työskentelevien henkilöiden kouluttaminen, ohjeistusten laatiminen sekä keskustelut sijoituskohteidemme,
asiakkaidemme, kumppaniemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.
Keräämme ja analysoimme ESG-dataa osana sijoitusprosessejamme ja riskienhallintaamme. Erityisesti
pääomarahastoliiketoiminnassamme hyödynnämme asiantuntevia kolmansia osapuolia ja tietolähteitä tarpeen ja
harkinnan mukaan esimerkiksi sijoituskohteiden kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin analyyseihin, selvityksiin,
monitorointiin ja seurantaan.
Toimimme sijoitustoiminnassamme asiakkaidemme edun mukaisesti ja kohtelemme heitä tasavertaisesti.
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Vastuullisen sijoittamisen strategioihin liittyvät periaatteet ja menettelyt
Vaikuttavuus ja teemasijoittaminen
Edistämme vaikuttavuussijoittamista tarjoamalla asiakkaillemme innovatiivisia ja vaikuttavia sijoitusvaihtoehtoja
liittyen esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Erityisesti ennen uusien pääomarahastojen
perustamista arvioimme, tukeeko rahasto Taalerin asettamia vastuullisuustavoitteita ja kestävää kehitystä
esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta.
Hallinnoimiemme pääomarahastojen toimikaudet ovat monivuotisia, joten arvioimme rahaston sijoitusstrategiaan
liittyviä ESG-tekijöitä ja kestävyysriskejä ja -mahdollisuuksia kattavasti myös pitkällä aikavälillä. Asetamme
erityisesti uusille pääomarahastoille vastuullisuus- tai vaikuttavuustavoitteita.
Sijoitamme Taalerin omia varoja erityisesti kohteisiin, jotka tukevat pääomarahastojemme ydinliiketoimintaa ja
sen kehitystä.
Garantian sijoitustoiminnassa tavoitteenamme on kasvattaa ympäristöön tai yhteiskuntaan myönteisesti
vaikuttavien sijoitusten osuutta hyödyntämällä vastuullisuusluokituksen saaneita tuotteita, kuten vihreitä
joukkovelkakirjalainoja ja kestäviä sijoituksia. Garantia on lisäksi toiminut Taalerin kumppanina kestävää
tulevaisuutta edistävissä hankkeissa esimerkiksi antamalla takauksia uusiutuvan energian rahastokohteisiin.

ESG-integrointi, suosiminen ja poissulkeminen
Integroimme ESG-tekijöitä kaikkiin sijoitusprosesseihimme huomioiden sijoituskohteen ja -muodon erityspiirteet
kuten kestävyysriskit, elinkaaren, vaikutukset ja vaikuttavuuden, arvonluonnin, taloudelliset mahdollisuudet sekä
sovellettavat velvoitteet, sopimukset ja ohjeet. Suunnittelemme ja seuraamme ESG-integraatiota
asianmukaisesti.
Otamme huomioon ESG-tekijöitä, kun arvioimme sijoituskohteittemme ja/tai omaisuusluokkiemme odotettuja
riskejä ja tuottoja. Huomioimme myös mahdollisia sijoituskohteisiimme vaikuttavia ilmastonmuutokseen liittyviä
siirtymä- ja fyysisiä riskejä.
Sijoitusprosessiemme ESG-integraatio pohjautuu muun muassa sovellettavaan lainsäädäntöön, kansainvälisesti
tunnustettuihin yleisiin normeihin, sitoumuksiin, standardeihin, viitekehyksiin ja käytäntöihin, sijoittajien
velvoitteisiin sekä Taalerin politiikkoihin, periaatteisiin ja ohjeisiin. Huomioimme esimerkiksi EU:n kestävän
rahoituksen sääntelykokonaisuuden mukaiset vähimmäistason suojatoimet sekä ympäristö- ja yhteiskunnalliset
tavoitteet, ja seuraamme näihin liittyvää kehitystä aktiivisesti.
Muodostamme edellä mainittujen pohjalta tarkempia sääntöjä ja ohjeita ESG-tekijöiden huomioimiseen
erilaisissa sijoituskohteissa ja liiketoiminnoissa. Huomioimme niissä haitallisten kestävyysvaikutusten ja
kestävyysriskien tunnistamisen ja hallinnan sekä tarpeen mukaan suosimisen ja poissulun sekä aktiivisen
omistamisen ja vaikuttamisen lähestymistavat. Näihin liittyviä pääseikkoja on nostettu tiivistetysti alle tämän osion
Poissulku ja vähimmäisvaatimukset- ja Haitalliset kestävyysvaikutukset -alaosioihin sekä Aktiivinen omistaminen ja
vaikuttaminen -osioon. Esimerkiksi pääomarahastoissa vahvistamme politiikoissa ja periaatteissa linjattujen
velvoitteiden soveltamista määrittämällä liiketoiminta- tai projektikohtaisia käytännön ohjeita liittyen muun
muassa kohteiden kartoitukseen, vaikutustenarviointiin, due diligence -tarkasteluihin ja seurantaan.
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Poissulku ja vähimmäisvaatimukset
Tunnistamme potentiaalisten sijoitusten negatiivisia ulkoisvaikutuksia ja vältämme sellaisia sijoituksia,
joiden negatiiviset vaikutukset eivät näkemyksemme mukaan ole hyväksyttäviä.
Odotamme ja seuraamme, että sijoituskohteenamme olevat yhtiöt kunnioittavat ihmisoikeuksia,
kohtelevat työntekijöitään asianmukaisesti ja tasa-arvoisesti, hallitsevat ympäristövaikutuksia ja
noudattavat hyvää hallintotapaa seuraten toiminnalle soveltuvasti kansainvälistä normistoa ja hyvää
liiketapaa määritteleviä minimivaatimuksia, joita esimerkiksi YK, ILO, OECD ja EU ovat julkaisseet.
Lisätietoa tähän liittyen yllä Vaatimustenmukaisuus ja sitoumukset -osiossa.
Seuraamme sijoituskohteitamme mahdollisten normirikkomusten osalta (huomioiden kansallisen/kansainvälisen
oikeuden, kiellot, sopimukset ja saarrot). Mikäli kohdeyhtiö rikkoo normeja tai toimii näkemyksemme mukaan
muutoin vastuuttomasti, pyrimme ensisijaisesti vaikuttamaan yhtiöön siten, että haitallisia toimintatapoja
muutetaan. Mikäli muutosta ei kuitenkaan tapahdu, on vaihtoehtona myydä sijoitukset kyseisestä yhtiöstä
kokonaisuudessaan. Päätös asiasta tehdään sijoitusta koskevien ohjeiden mukaan, esimerkiksi
pääomarahastoyhtiön hallituksessa ESG- ja lakiasiantuntijoita konsultoiden. Lisätietoa tähän liittyen alla Aktiivinen
omistaminen ja vaikuttaminen -osiossa.
Emme tee suoria sijoituksia aikuisviihde- tai uhkapeliteollisuuteen tai tupakan tai kiistanalaisten aseiden
valmistajiin. Vältämme sijoittamasta myös useisiin muihin sektoreihin, tuotteisiin ja palveluihin sekä
maantieteellisiin tai poliittisiin alueisiin, joissa arviomme mukaan on kohonnut riski vastuullisuuden ja
vaatimuksenmukaisuuden toteutumisessa. Kohdealuevalinnoissa huomioimme kansainvälisten järjestöjen
suositukset ja analyysit liittyen esimerkiksi konfliktialueisiin.

Haitalliset kestävyysvaikutukset
Huomioimme sijoituspäätöksissämme pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Dokumentoimme
toimintaperiaatteemme näiden vaikutusten ja niihin liittyvien indikaattorien tunnistamisesta ja priorisoinnista sekä
toteutetuista ja tarvittaessa suunnitelluista toimista. Toteutamme dokumentaation yhtiö- ja tuotetasolla EU:n
tiedonantoasetuksen mukaisesti keskittyen sen piiriin kuuluviin yhtiöihin ja rahastoihin, muutoin soveltuvin osin
hyödyntäen ja noudattaen asiaan liittyvää Taalerin ohjeistusta esimerkiksi riskienhallinnasta.
Pääomarahastoliiketoiminnassamme analysoimme ja hallitsemme haitallisia kestävyysvaikutuksia aktiivisesti
osana investointien kartoitusta ja hyväksyntää, sijoituskohteiden ja sijoitustoiminnan hyvällä hallintotavalla sekä
toiminnan jatkuvalla monitoroinnilla.
Ensisijaisesti vältämme ja estämme sijoituksiemme kielteisiä vaikutuksia. Jos emme voi välttää teknisesti ja
taloudellisesti toteuttamiskelpoisella tavalla olennaista kielteistä vaikutusta, pyrimme minimoimaan sen.
Viimeisenä keinona käytämme kielteisten vaikutusten korjausta tai korvausta.
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Aktiivinen omistaminen ja vaikuttaminen
Alla tiivistetysti kuvatut omistajaohjauksen ja -vaikuttamisen periaatteet ohjaavat toimintaamme
osakkeenomistajana, pääomarahastojen tai vaihtoehtoisten sijoitusten kehittäjänä ja hallinnoijana sekä
yrityskansalaisena. Periaatteiden tavoitteena on parantaa pitkän aikavälin sijoitustuottoa, sijoitusten riskituottosuhdetta, asiakkaalle tuotettua arvoa ja laajemmin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Haluamme varmistaa,
että täytämme velvoitteemme ja toimimme ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta vastuullisesti.
Omistajaohjauksen ja -vaikuttamisen periaatteet sisältävät sekä sitovia toimintaa ohjaavia periaatteita että
toimenpiteitä, joita toteutamme harkinnan mukaan. Kuvaamme periaatteita alla Kohteissa, joissa on merkittävä
määräysvalta- ja Kohteissa, joissa ei ole merkittävää määräysvaltaa -alaosiossa. Tämän jaottelun tarkoituksena on
selkeyttää lähestymistapaamme erilaisissa tilanteissa.
Täydennämme tarvittaessa vaikuttamispolitiikkojamme ja julkaisemme tiedot niiden täytäntöönpanosta EU:n
tiedonantoasetuksen ja julkisesti noteeratuissa yhtiöissä osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä kuvaavan
direktiivin (2007/36/EY) mukaisesti. Sidosryhmäyhteistyötämme on kuvattu laajemmin yllä Sidosryhmäyhteistyö
ja vastuullinen hankinta -osiossa.

Kohteissa, joissa on merkittävä määräysvalta
Pääomarahastoliiketoiminnassamme rahastoilla on usein täysi tai merkittävä omistus sijoitusten kohdeyhtiöistä
tai täysi tai merkittävä määräysvalta kohteiden vastuullisuustyön toimeenpanoon ja/tai valvontaan.
Usein pääomarahastotoimintamme vastaa kohteen kehityksestä, rakennuttamisesta ja/tai
hallinnoinnista ja Taalerilla on edustus kohteen hallituksessa. Käytämme Taalerin erityisosaamista
parantaaksemme kohteiden suorituskykyä ja vähentääksemme toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja
yhteiskuntaan.
Käyttäessämme merkittävää määräysvaltaa sovellamme kohteisiin vastuullisuuden politiikkojamme,
periaatteitamme ja toimintamallejamme. Hallinnoimissamme kohteissa suunnittelemme ja toteutamme tai
varmistamme esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisten asioiden johtamista sekä sidosryhmäyhteistyötä. Nostamme
aktiivisesti vastuullisuusnäkökohtia esiin hallinnossa ja päätöksenteossa. Valvomme toimintaa esimerkiksi
tekemällä kohdekäyntejä hankevastaavan ja/tai riskienhallintatoiminnan edustajien toimesta säännöllisesti.

Kohteissa, joissa ei ole merkittävää määräysvaltaa
Sijoituksissamme on myös kohdeyhtiöitä, joista omistamme vähemmistön tai meillä ei ole merkittävää
määräysvaltaa. Näissä tapauksissa Taalerilla on edellä kuvattua rajallisempi mahdollisuus vaikuttaa kohteen
vastuullisuustyön toimeenpanoon ja/tai valvontaan. Erityisesti näissä tapauksissa myös muut olosuhteet voivat
vaikuttaa Taalerin kykyyn arvioida tai seurata kohteen vastuullisuuteen liittyviä velvoitteita ja tavoitteita.
Määritämme tämän politiikan mukaisesti ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen ESG-toimenpiteet, jotka kohteen
olisi mielestämme tarkoituksenmukaista implementoida, sekä pyrimme varmistamaan kohtuullisilla toimilla, että
kohde ottaa nämä käytäntöön. Lisäksi ennen uusien sijoituspäätösten tekemistä kiinnitämme erityistä huomiota
kohteen vastuullisuuden, vaikutusten ja kestävyysriskien arviointiin.
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Työskentelemme yhdessä kohteiden kanssa lisätäksemme niiden tietoisuutta ja sitoutumista kestävään
kehitykseen ja arvoketjun vaikutusten hallintaan sekä tukeaksemme kohteiden, Taalerin tai sen muiden
kumppanien vastuullisuuden, vaikuttavuuden ja vaatimustenmukaisuuden kehittämistä. Kannustamme kohteita
edistämään vastuullisuutta arvoketjussaan esimerkiksi soveltamalla tässä politiikassa kuvattuja periaatteita.
Vaikutamme kohteisiin aina, jos havaitsemme edellä ESG-integrointi, suosiminen ja poissulkeminen -osiossa
kuvattuja vähimmäisvaatimusten rikkomuksia tai kriittisiä haitallisia kestävyysvaikutuksia. Lisäksi vaikutamme
valintaperusteisesti sijoituskohteisiin edistääksemme muiden havaittujen positiivisten ja negatiivisten
kestävyystekijöiden hallintaa. Priorisoimme niitä kohteita ja aiheita, joissa uskomme vaikuttamisellamme olevan
merkittävin mahdollisuus edistää kestävää kehitystä . Huomioimme vaikuttamisessa esimerkiksi
ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien hallinnan.
Suosimme vaikuttamisessa mahdollisuuksien mukaan aktiivisia yhteistyötapoja. Vaikutamme kohteisiin
tapauksesta riippuen omien suorien tapaamisten avulla, yhdessä muiden osakkeenomistajien tai sidosryhmien
kanssa tai esimerkiksi äänestämällä yhtiökokouksissa. Pidämme kirjaa aktiivisen omistamisen keinoista,
kanavista, työkaluista, laajuudesta, vastuista ja vaikutuksista. Huomioimme mahdolliset eturistiriidat toimenpiteitä
suunniteltaessa.

Läpinäkyvyys ja raportointi
Läpinäkyvyyden ja luotettavan tiedon edistäminen on tärkeää vastuullisen sijoittamisen toteutumisen ja
vaikuttavuuden varmistamiseksi. Raportoimme sijoituksiemme vastuullisuusnäkökulmien edistämisestä ja
tuloksista vähintään vuosittain ulkoisesti joko julkisesti ja/tai asianosaisille, ja sisäisesti tarpeen mukaan
useammin esimerkiksi tilannekatsauksissa ja esityksissä.
Raportoinnin tarkkuus, taso, muoto, sykli ja kanava riippuvat sijoituksiemme merkittävyydestä, niiden
ominaispiirteistä sekä niitä koskevista velvoitteista. Esimerkiksi antamamme vaihtoehtorahastojamme koskevat
tiedot noudattavat EU:n tiedonantovelvoitetta liittyen muun muassa tuotteen kestävän sijoituksen tavoitteisiin tai
sen edistämiin ESG-tekijöihin, pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin ja kestävyysriskeihin sekä
palkitsemisnäkökulmien läpinäkyvyyteen. Edistämme tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä verkkosivuillamme.
Määrittelemme tarkempia raportointi- ja tiedonhankintakäytäntöjä konsernin ohjeissa, liiketoimintakohtaisissa
periaatteissa sekä tuotekohtaisissa tiedoissa. Tunnistamme, että vastuulliseen sijoittamiseen liittyvässä
raportoinnissa ja analyyseissa on keskeistä varmistaa lähtötiedon soveltuvuus ja varmuus. Hyödynnämme
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan muun muassa kohteen tai sen toimintaympäristön erityisiä tietoja, yleisiä
malleja ja tietokantoja sekä riippumatonta ja varmennettua tietoa.
Kehitämme jatkuvasti raportointiamme vastaamaan sidosryhmiemme odotuksia. Esimerkiksi Net Zero Asset
Managers -sitoumuksen mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme tietoa ja analyysejä nettonollapäästöiseen
sijoittamiseen sekä ilmastoriskeihin ja mahdollisuuksiin liittyen.

Soveltaminen ja vastuut
Täydennämme tässä Vastuullinen sijoittaminen -osiossa mainittuja velvoitteita tarpeen mukaan liiketoiminta-,
omaisuuslaji- ja/tai aihekohtaisilla periaatteilla ja ohjeilla. Kehitämme vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä ja
dokumentaatiota aktiivisesti niin konsernitasolla kuin liiketoimintakohtaisesti.
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|

Y-tunnus 2234823-5

|

Rekisteröity kotipaikka Helsinki

|

www.taaleri.com

14

17.12.2021
Julkinen

Määritämme täydentävissä periaatteissa ja ohjeissa tarkemmin ne henkilöt ja ryhmät, joilla on vastuulliseen
sijoittamiseen liittyviä vastuita, mitä nämä vastuut ovat ja miten ne toteutetaan linjassa muun muassa tämän
politiikan Vastuullisuus-osion ja Taalerin strategian kanssa.
Käytämme hallintorakenteita, jotka mahdollistavat asianmukaisen päätöksenteon, valvonnan, riskien ja
eturistiriitojen hallinnan sekä palkitsemisen.
Määritämme roolit ja vastuut esimerkiksi liittyen seuraaviin funktioihin ja positioihin:
1)
2)
3)

Pääomarahastoliiketoiminnassa sijoituksia hoitavien yhtiöiden hallitukset, toimitusjohtajat, muu johto ja
sijoituskomiteat
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan edustajat
Muut asiantuntijat (kuten ESG, lakitoiminto ja tekniset asiantuntijat)
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Hyväksyntä, päivitykset ja saatavuus
Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän politiikan 17.12.2021, jolloin se otetaan käyttöön koko Taalerikonsernissa.
Politiikka korvaa Taalerin aiemman Corporate Responsibility Policy:n (voimassa 2019 lähtien) sekä muun muassa
sitä täydentäneet Omistajaohjauksen politiikan ja Vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Näiden lisäksi politiikka
pohjaa ja kytkeytyy muihin asiaan liittyviin konserni-, liiketoiminta- ja aihekohtaisiin politiikkoihin, periaatteisiin ja
ohjeisiin sekä ulkoisiin viitekehyksiin kuten UNPRI-kyselyyn. Taalerin johto ja ESG-komitea päivittivät politiikan
vastaamaan nykyistä liiketoimintaa ja tavoitteita.
Pidämme tämän politiikan ajan tasalla tarkastelemalla sitä vähintään vuosittain peilaten sitä sidosryhmien
odotuksiin ja liiketoimintaamme. Päivitämme politiikan ja sitä täydentäviä toimintaa ohjaavia periaatteita ja ohjeita
tarpeen mukaan. Tällöin tuomme esille dokumentin alkuperäisen ja päivitysten hyväksyntäpäivämäärät ja tiedot
keskeisistä muutoksista.
Politiikka on julkisesti saatavilla verkkosivuillamme www.taaleri.com. Lisäksi viestimme siitä tarpeen mukaan
erikseen asianosaisille.
Epäilyt politiikan vastaisesta toiminnasta voi toimittaa whistleblowing-kanavamme kautta. Lisätietoa yllä
Vastuullisuuden johtaminen -osiossa.
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