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Taakse jäänyt vuoden 2020 alkupuolisko oli myrskyi-
sä. Covid-19 on viime kuukausina vaikuttanut arvoi-
hin. Norjassa kuten useimmissa muissakin länsimaissa 
kamppailu pandemiaa vastaan sulki maaliskuun alussa 
koko yhteiskunnan. Näistä ajoista meillä on kerrottavaa 
vielä lapsenlapsillemmekin.

Tällä tilanteella on suuria jälkivaikutuksia. Emme tien-
neet silloin, kuten emme tiedä nytkään, tapahtuneen 
sulkemisen koko laajuutta. Henkeen ja terveyteen liitty-
vien vaikutusten lisäksi monet ovat joutuneet lomaute-
tuiksi ja monille on epävarmaa, mihin työhön he voivat 
palata. Maailman rahoitusmarkkinat järkkyivät mutta 
ovat suurelta osin toipuneet. Toipuminen on kuitenkin 
ollut yhtiö- ja toimialakohtaista.

Meillä ODINissa olemme huomanneet tämän sekä yhti-
öissä mihin olemme sijoittaneet että myös sisäisesti. Uu-
dessa etätyöarjessa digitalisaatio on edennyt nopeasti. 
Olemme pitäneet yhteyttä yritysten kanssa, paljon juuri 
myrskyn ollessa pahimmillaan, ja vakuuttaneet olevam-
me pitkällä aikavälillä ajatteleva omistaja. 

Monet saattoivat ajatella, että ESG:n merkitys vähenisi pandemian aikana, mutta nyt näemme, mitkä yhtiöt 
ovat hyvin johdettuja. Aiemmin on keskitytty paljon ESG:n E-kirjaimeen (ympäristö), mutta viime aikoina 
huomio on kiinnittynyt yhä enemmän S:ään (yhteiskuntavastuu). Miten yritykset suhtautuvat työntekijöihin-
sä tällaisen kriisin aikana? Miten tasapainotetaan henkilöstön huomioon ottaminen ja toiminnan jatkuvuuden 
varmistaminen? 

Olemme keskustelleet monien sijoituskohteinamme olevien yhtiöiden kanssa, ja saamamme käsityksen mu-
kaan painopiste on ollut työntekijöiden aseman turvaamisessa. Syksyllä saamme nähdä mitä tapahtuu, kun ta-
loudellinen toimeliaisuus toivottavasti taas elpyy. Ja onnistummeko rakentamaan yhteiskuntaa entistä enem-
män kestävämmän kehityksen suuntaan. 

ODIN täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kevään kuluessa olemme arvioineet, miten voisimme tukea työllämme 
paremmin kestävää kehitystä. Sitä varten olemme luoneet strategian lähivuosia varten. 

Seuraavilta sivuilta voit lukea, miten ODIN on tehnyt kestävää kehitystä edistävää työtä viimeisen puolivuo-
tiskauden aikana. 

Hyviä lukuhetkiä!

Bjørn Edvart Kristiansen
Väliaikainen toimitusjohtaja

Poikkeuksellinen kevät 
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Miten toimimme
Poimimme osakkeet yksitellen ja punnitsemme tarkasti valitsemamme yritykset. Kestävyysperiaatteet vaikutta-
vat pitkällä aikavälillä yhtiöiden arvonmuodostukseen, ja siksi tähän aihepiiriin liittyvät arviot ovat keskeinen 
osa kaikkia sijoituspäätöksiämme ja ne kannustavat myös salkunhoitajiamme harjoittamaan aktiivista omista-
juutta. Vuonna 2012 allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tämä tarkoittaa, että sitou-
dumme ottamaan huomioon toimintojen vastuullisuuden ja kestävyyden periaatteet arvioissamme yhtiöistä ja 
salkuista sekä raportoimaan niistä. Tämä koskee myös korkorahastoja. Voimme tiivistää toimintamme kolmeen 
osaan:  

INTEGRAATIO  
tarkoittaa muun muassa sitä, että analysoimme sijoitus-
kohteinamme olevien yhtiöiden toiminnan kestävyy-
den. Kaikki yhtiöt, joihin sijoitamme, esitellään hallin-
to-osastolle, ja tässä yhteydessä esitellään myös arvio 
niiden toiminnan kestävyydestä. Toisin sanoen arvioim-
me kestävyyteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet ja ta-
van, jolla yhtiön hallitus ja johto on koottu näiden asioi-
den hoitamiseksi. Lisäksi teemme säännöllisin väliajoin 
kokonaisarvioita sijoitussalkuistamme. Hyvien arvioi-
den tekeminen edellyttää olennaisten tietojen käytettä-
vyyttä, ja käytämme monista eri lähteistä saatavia tieto-
ja. Niihin kuuluu sekä julkisesti saatavilla olevia tietoja 
kuten vuosikertomuksia, NGO-raportteja ja vastaavia, 

mutta myös tapaamisten yhteydessä kunkin yhtiön joh-
don edustajilta sekä analyytikoilta saatuja tietoja. Käy-
tämme myös ulkopuolisia analysointitoimistoja, joilta 
saamme objektiivisia arvioita yrityksistä. Tällä hetkellä 
käytämme Sustainalytics-analytiikkatoimistoa, joka an-
taa meidän käyttää yhtiötietokantojaan ja analyytikko-
jaan sekä analyysejä, jotka koskevat tuotevalikoimia ja 
tapahtumia. 

AKTIIVINEN OMISTAJUUS tarkoittaa osakkeenomista-
jan äänioikeutemme käyttämistä sekä äänestämällä yh-
tiökokouksissa että käymällä vuoropuhelua sijoituskoh-
teinamme olevien yhtiöiden kanssa. Osallistumme myös 
valintakomiteoiden toimintaan. Tavoitteena on varmis-

1.  Integraatio – tarkoittaa, että 
kestävyysnäkökohdat integroidaan 
analyyseihin ja sijoituspäätöksiin 

2.  Aktiivinen omistajuus  
– tarkoittaa, että olemme 
aktiivisia yhtiöissä, joihin 
olemme sijoittaneet, käymällä 
vuoropuhelua yhtiöiden kanssa 
ja käyttämällä äänioikeuttamme 
yhtiökokouksissa 

3.  Poissulkemiset ja tarkkailu – tar-
koittaa, että valitsemme hylättäviä 
yksittäisiä yhtiöitä perusteena niiden 
käyttäytyminen ja/tai niiden tarjo-
amat tuotteet/palvelut. Jos omista-
miemme yhtiöiden käyttäytyminen/
tuotteet muuttuvat, ne asetetaan 
tarkkailulistalle
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(lisäksi yksittäiset rahastot sulkevat pois 
muita kategorioita)

taa yritysten kehitys parempaan suuntaan ja vaikuttaa 
siihen. Näin yhtiöt ovat paremmin varustautuneita toimi-
maan kohtaamissaan erilaisissa ongelmatilanteissa, mikä 
on myös osakkeenomistajien edun mukaista. 

Tavoitteenamme on äänestäminen kaikissa sijoituskoh-
teinamme olevien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Jotta voi-
simme onnistua tässä parhaalla mahdollisella tavalla, 
käytämme ISS Proxy Voting Service -palveluita saadak-
semme ehdotuksia kestävyysnäkökohtien ottamiseksi 
huomioon äänestyksissä. Vuoropuhelussa sijoitussalk-
kuyhtiöidemme kanssa tämä liittyy tavallisesti erityisen 
tärkeinä pitämiimme tapahtumiin, raportteihin tai tee-
moihin. Jos kyseessä on jokin salkkuyhtiöihimme liittyvä 
tapahtuma, ensimmäinen reaktiomme on vuoropuhelu 
yhtiön kanssa. Jos yhtiössä ei näytä olevan kykyä tai ha-
lua muutokseen, luovumme sen osakkeista. Keskitettyjen 
salkkujemme vuoksi olemme monissa tapauksissa salk-
kuyhtiöidemme suuromistajia ja ääntämme kuunnel-
laan. Tapauksissa, joissa emme ole suuria 
omistajia, teemme usein yhteistyö-
tä toisten sijoittajien kanssa. 

POISSULKEMISET JA 
TARKKAILU 
ovat vaikutta-
miskeinojamme 
silloin, jos yhti-
öissä ilmenee 
jotain, mikä 
saattaa olla 

ristiriidassa periaatteittemme kanssa. Aktiivisina sal-
kunhoitajina toimintatapaamme kuuluu salkkujen ko-
koaminen yrityslähtöisesti, eikä meillä periaatteessa ole 
kovin suurta tarvetta laatia poissulkemislistoja yhtiöistä, 
joita emme halua salkkuihimme. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kaikki yhtiöt, joihin sijoitamme, on analysoitu perus-
teellisesti ja valittu pitkän prosessin tuloksena. Joukko 
yhtiöitä suljetaan pois yhtiön riskiprofiilin ja tulevaisuu-
dennäkymisen kokonaisarvion perusteella. Tässä arvios-
sa kestävyysnäkökohdilla on suuri merkitys. Samalla väl-
tämme tiettyjä toimialoja ja yksittäisiä yrityksiä eettisistä 
syistä, jotka johtuvat yhtiön tarjoamista tuotteista ja/tai 
sen käyttäytymisestä. Arviomme perustuvat omiin kri-
teereihimme ja Norjan valtion ulkomaisia sijoituksia hoi-
tavan Statens Pensjonsfond Utlandin (SPU) kriteereihin. 
Noudatamme myös SPU:n poissulkemislistaa, ja SPU:n 
poissulkemat yhtiöt suljetaan myös meidän sijoituskoh-
teittemme ulkopuolelle.

5% 
liittyy lämpöhiilen talteenottoon 

tai joiden toiminnasta olennainen 
osa perustuu lämpöhiileen

5% 
liittyy tupakan tuotantoon

0% 
liittyy kiistanalaisiin  

aseisiin

5% 
liittyy öljyhiekan 
talteenottoon

5% 
liittyy pornografiaan

Suljemme pois yhtiöt, joiden 
liikevaihdosta:
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KÄYTTÄYTYMISPERUSTE
Yhtiöitä suljetaan pois tai otetaan tarkkailulistalle myös silloin, kun niiden epäillään vakavasti ja systemaattisesti 
rikkovan yleisesti hyväksyttyjä normeja. Odotamme sijoituskohteiksi valitsemiemme yhtiöiden noudattavan käyt-
täytymisessään YK:n Global Compact -periaatteita. 

Miten toimimme

Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea yleis-
maailmallisia ihmisoikeuksia 

 
 Huolehtia, että ne eivät ole osallisina  
 ihmisoikeuksien loukkauksiin

 
 Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea  
 työläisten oikeuksia vapaaseen järjes-
 täytymiseen sekä yhteisesti sovittuihin

  työehtoihin
 

Estää kaikenlainen pakkotyön käyttö

 
Kokonaan luopua lapsityövoiman 
käytöstä

 Estää työvoiman syrjiminen

 Yritysten tulee noudattaa varovaisuus 
 periaatetta ympäristöön vaikuttavien  
 toimenpiteiden kohdalla

 Tukea aloitteita, jotka edistävät 
 suurempaa vastuullisuutta luonnonvaro-
 ja käytettäessä

 Edistää ympäristöystävällisten teknolo-
gioiden kehittämistä ja käyttöönottoa

 Yritysten tulee työskennellä kaikkia  
 korruption eri muotoja vastaan, mukaan  
  lukien kiristys ja lahjonta

Nämä periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työnteki-
jöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa:

Tarkempia tietoja kriteereistä on perusperiaatteissamme.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Kestävyyteen ja vastuulliseen sijoittamiseen tähtäävä 
työ on jatkuva prosessi, ja yhteistyön tekeminen muiden 
sijoittajien kanssa kestävyystyömme parantamiseksi on 
hyödyllistä. Siksi osallistumme eri foorumeihin, joilla 
vaihdamme tietoja. Olemme jäseninä muun muassa Fin-
sif, Norsif, Swesif ja Nues -foorumeilla. Yhtiön sisällä on 
myös tärkeää uudistaa tietämystä. Kutsumme säännölli-
sin väliajoin ulkoisia toimijoita antamaan meille syväl-
lisempää tietoa ajankohtaisista aiheista. Myös eri alojen 
asiantuntemusta omaavien kansalaisjärjestöjen tapaa-
minen on hyvin hyödyllistä, jotta voimme selkeämmin 
esittää odotuksiamme yhtiöillemme. PRI-jäsenyyden 

kautta meillä on mahdollisuus tavata muita sijoittajia 
voidaksemme vaikuttaa yhtiöihin ja keskittyä tiettyihin 
aihealueisiin. 

Osana työtämme olemme vuonna 2019 perustaneet 
ESG-toimikunnan. Siihen kuuluu ODINin työntekijöitä 
sen eri osastoilta ja eri toimipaikoista tavoitteena saada 
aikaan hyviä ratkaisuja, vastauksia asiakkaiden kysy-
myksiin eri alueilta ja huolehtia siitä, että pysymme alan 
kärjessä. Vuonna 2020 jatkamme työtämme kestävän 
kehityksen strategian parissa, ja ESG-toimikunnalla on 
tässä työssä keskeinen rooli. 

Yhteistyö ja kehitys

Toimikunta

Ane Serine Rongved
Kestävyys- ja vastuullisuu-
sasioista vastaava

Bjørn E. Kristiansen
Väliaikainen toimitusjohtaja

Jonathan Schönbäck
Salkunhoitaja

Tomas Hellström
Toimitusjohtaja, ODIN Fonder

Mariann Stoltenberg Lind
Salkunhoitaja

Harald Nissen
Salkunhoitaja

Dan Hänninen
Johtaja institutionaaliset asiakkaat

Jessica Walter
Markkinointijohtaja, ODIN Fonder

ESG
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ODIN Norge

ODIN Norden

ODIN Sverige

ODIN Europa

ODIN Global

ODIN Emerging Markets

ODIN USA

ODIN Eiendom

OSAKERAHASTOT

ODIN Aksje

ODIN Horisont

ODIN Flex

ODIN Konservativ

ODIN Rente

ODIN Likviditet

ODIN Norsk Obligasjon

ODIN Europeisk Obligasjon

ODIN Kreditt

KORKORAHASTOT

Rahastomme 

YHTEENVETO ERI RAHASTOJEN KESTÄVÄN 
SALKUNHOIDON KEINOISTA: 

ODIN Small Cap

YHDISTELMÄRAHASTOT

ESG integraatio
- Analyysi
- Tärkeä sijoitusprosessissa

Suljemme pois
- Kiistanalaiset aseet, tupakka, 
 pornografia, hiili & öljyhiekka
- Systemaattiset ja vakavat ristiriidat

Vuoropuhelu 
- Aktiivinen keskusteluyhteys yhtiöiden  
 kanssa

Aktiivinen omistajuus
-Äänestämme yhtiökokouksissa
-Mukana valintakomiteoissa

Fossiilisen energian poissulkeminen
-Öljy, kaasu ja hiili yhtiöt

(Myydään ainoastaan Norjassa)

(Myydään ainoastaan Norjassa)
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Vaikka tämä vuosipuolisko on ollut epätavallinen, se ei 
tarkoita, että keskittymiskykymme yrityksiin oli her-
paantunut. Päinvastoin. Vuoropuhelu yritysten kanssa 
on siirtynyt fyysisistä neuvotteluhuoneista digitaalisiin 
ratkaisuihin. Viime kuukausien aikana käydyt keskuste-
lut ovat liittyneet enimmäkseen Covid-19-pandemiaan ja 
siihen, miten yhteiskunnan sulkeminen vaikuttaa yritys-
ten talouteen ja henkilöstön työtilanteeseen. Osa kevään 
yhtiökokouksista siirrettiin myöhemmiksi, mutta suurin 
osa niistä on järjestetty digitaalisesti. Olemme vuoden 
alkupuoliskolla työstäneet ODIN:in lähestymistapaa kes-
tävään kehitykseen sisäisesti. ESG-valiokunnan säännöl-
lisissä tapaamisissa ja hallituksen kokouksissa olemme 
laatineet ODINin kestävän kehityksen strategiaa tuleville 
vuosille.

Kuten sanottu, olemme käyttäneet aikaa yhtiökokouk-
siin osallistumiseen ja keskustelleet rahaston sijoituskoh-
teiden kanssa erityisesti silloin, kun markkinoilla on ollut 
kaikkein myrskyisintä. Olemme pitkän aikavälin omista-
jana kehottaneet leikkaamaan osingoista ja keskittymään 
taseen vahvistamiseen. Yrityksissä on näinä aikoina 
työntekijöiden turvallisuuden varmistamisen lisäksi kes-
kitytty yleisesti valmistautumiseen tulevien myrskyjen 
varalle. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Home Depot käytti 
850 miljoonaa dollaria työntekijöitään tukeviin toimiin 
ja pandemian aiheuttamien tartuntojen vähentämiseen. 
Home Depot työllistää 416 000 henkeä ja yrityskulttuu-

riin kuuluu olennaisesti työnteon tekeminen henkilöstöl-
le turvalliseksi ja miellyttäväksi, mikä on yhtiön pitkän 
aikavälin menestyksen ensisijainen edellytys.

Olemme kevään kuluessa keskustelleet monien yritys-
ten kanssa. Olemme osallistuneet useisiin sijoituskoh-
teidemme teettämiin sidosryhmäanalyyseihin. Tällai-
siin yritysten tilaamiin tutkimuksiin osallistuvat niiden 
sidosryhmät eli kaikki, joilla on intressejä yrityksessä 
(osakkeenomistajat, työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja 
vastaavat). Niiden avulla yritykset saavat hyödyllistä tie-
toa siitä, mitä eri ryhmät pitävät tärkeänä. Tutkimusten 
tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi strategian laatimi-
sessa ja tulevien riskien sekä mahdollisuuksien arvioin-
nissa. Mielestämme on hyvä, että yhtiö tekee sidosryh-
mäanalyysejä säännöllisesti, joten osakkaina meidän on 
tärkeää käyttää niihin aikaa. 

Lisäksi olemme pyytäneet monilta rahaston sijoituskoh-
teina olevilta yrityksiltä tietoja hiilidioksidipäästöistä. 
Olemme kehottaneet raportoimattomia yhtiöitä aloit-
tamaan raportoinnin ja myös kannustaneet raportoi-
jia käyttämään yhtenäistä raportointistandardia, jotta 
voimme vertailla yhtiöitä helpommin keskenään. On 
ilahduttavaa huomata, että olemme päässeet joidenkin 
yritysten suhteen tuloksiin. Muiden yritysten osalta jat-
kamme seurantaa. 

Mitä olemme tehneet tähän asti 
vuoden aikana? 

Yhtiökokoukset ja valintakomiteat
Annoimme vuoden alkupuoliskolla 2 675 ääntä 182 yh-
tiökokouksessa. Tämä tarkoittaa 90 prosentin äänestys-
aktiivisuutta. Alhaisempi prosenttiosuus johtuu uudesta 
ODIN Small Cap -rahastostamme, jota varten emme va-
litettavasti olleet valmistautuneet kunnolla äänet puo-
lestamme antavan alihankkijamme kanssa , ja siksi osa 
äänistä hylättiin. Olemme olleet yhteydessä kaikkien 
asianomaisten yhtiöiden kanssa, ja näissä tapauksissa 
ääntemme jättäminen rekisteröimättä ei ole ollut rat-
kaisevaa väärän päätöksen syntymiselle. 93 tapauksessa 
äänestimme yhtiön esitystä vastaan. Nämä ehdotukset 
liittyivät kannustinohjelmiin, johdon ja hallituksen palk-
kioihin sekä hallituksen jäsenten valintaan. 

Esimerkkinä mainittakoon, että kannatimme myös tänä 
vuonna erään osakasryhmän ehdotusta, jonka mukaan 
Facebookin tulisi valita riippumaton hallituksen puheen-
johtaja. Pidämme valitettavana, että Mark Zuckerberg 
toimii sekä toimitusjohtajana että hallituksen puheen-
johtajana. Facebookista on tullut merkittävä globaali me-
diavaikuttaja, jolla on valtaa vaikuttaa poliittisten vaali-
en tulokseen eri puolilla maailmaa. Tämä rooli merkitsee 
suurta vastuuta, ja siksi on tärkeää, että yhtiöllä on halli-
tus, joka voi ja uskaltaa haastaa ja ohjeistaa yhtiön johtoa 
kysymyksissä, jotka koskevat Facebookin roolia poliitti-
sissa vaaleissa. Tietosuoja on myös alue, jossa Facebook 
on aiemmin tehnyt valitettavia päätöksiä ja jossa yhtiön 
hallituksella on tärkeä rooli. Mielestämme Facebookin 



I 11 II 11 I

Tarkkailulista
Päiväys Yhtiö Rahasto Tilanne

2018.07.04 Danske Bank ODIN Kreditt, ODIN Europeisk Obligasjon Rahanpesusyytökset

2018.09.11 Wells Fargo ODIN USA Liiketoimintaperiaatteet

2019.03.22 Swedbank ODIN Kreditt Rahanpesusyytökset

2019.11.14 DNB
ODIN Kreditt/ODIN Europeisk Obligasjon/ODIN 

Norge/ODIN Norsk Obligasjon/ 
ODIN Likviditet

Rahanpesusyytökset

2019.11.19 SEB ODIN Kreditt Rahanpesusyytökset

Sulkulista
Päiväys Yhtiö                                    Rahasto                                                                              Tilanne

01.02.2018 Fortive Corp.                          ODIN USA                                 Sekaantuminen ydinaseisiin

johto olisi toiminut paremmin, jos sillä olisi ollut riippu-
maton hallituksen puheenjohtaja, vaikka Zuckerbergilla 
muodollisesti onkin kaikki valta yhtiöstä omistamansa 
osuuden perusteella.

Yhtiökokouksissa äänestämisen lisäksi olemme mukana 
myös monissa valintakomiteoissa.  Valintakomiteoiden 
tehtävänä on valita yhtiön hallitus. Teemme tätä tärkeää 
työtä yhdessä yritysten muiden suurimpien osakkaiden 
kanssa. Olimme 30.6.2020 edustettuina seuraavien yri-
tysten valintakomiteoissa: XXL, Multiconsult, Kongsberg 
Gruppen, Protector Forsikring, AQ Group, Beijer Alma, 
Byggmax, Addnode, Biotage ja Addlife.

Valintakomiteoissa ja yhtiökokouksissa tarkastelemme 
myös yhtiöiden kannustinohjelmia. Tämä kuuluu asioi-
hin, joita käsittelemme tapaamisissamme yhtiöiden joh-
don kanssa. Mielestämme kannustinohjelmat ovat hyvin 
tärkeitä eturistiriitojen välttämiseksi. Osakkaiden ja yh-
tiön johdon väliset eturistiriidat ovat tunnettu haaste, 
joka saattaa syntyä tilanteessa, jossa yhtiöllä ei ole järke-
västi vahvistettuja kannustinsääntöjä, joissa osakkaiden 
ja yhtiön johdon edut on otettu huomioon tasapuolisesti. 
Me ODINissa pyrimme vähentämään tällaisten eturisti-
riitojen riskiä. Haluamme, että omistamamme yhtiöt te-
kevät osakkaidensa edun mukaisia päätöksiä. Erityisesti 
toivomme, että johdon tavoitteena on osakekohtaisen ar-

von maksimointi pitkällä aikavälillä. Samalla korostam-
me sitä, että keskittyminen ESG-tekijöihin ei ole tämän 
tavoitteen vastaista, pikemminkin päinvastoin. 

Siksi tavoitteenamme on kannustimien kohdistaminen 
niin, että johto ajattelee sijoittajien tavoin ja sen kan-
nustimissa pidetään tärkeänä arvonmuodostusta. Etu-
ristiriitojen riskin vähentämiseksi etsimme aktiivisesti 
yhtiöitä, joihin voimme sijoittaa yhdessä perheenjäsen-
ten tai muiden avainhenkilöiden kanssa, jotka omistavat 
huomattavan osan yhtiöstä. Uskomme, että tämä saa 
johdon ajattelemaan entistä enemmän sijoittajien tavoin, 
koska he ovat itse sijoittajia, ja olemme silloin kaikki sa-
massa veneessä. Hyvä esimerkki tällaisista yhtiöistä on 
HEICO, joka toimittaa osia muun muassa ilmailu- ja ava-
ruusteollisuudelle. Mendelsonin perhe ajattelee sijoitta-
jien tavoin, koska he ovat itse sijoittajina yhtiössä yli 15 
prosentin osuudella. Muutkin kuin Mendelsonin perhe 
ajattelevat HEICOssa sijoittajien tavoin. Näin toimivat 
myös sen työntekijät. Henkilöstö omistaa nimittäin yh-
tiöstä noin 10 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että HEICO 
vastaa työntekijöiden eläkemaksuista tiettyyn prosent-
tiosuuteen asti. Tämän järjestelyn lisäksi se, että yhtiö on 
ajan mittaan tuottanut hyvin, saa työntekijät tuntemaan 
itsensä enemmän omistajiksi ja sitoutumaan yhtiöön sen 
osakkaina.
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Aloimme jo vuonna 2017 mitata sijoitussalkkujemme 
hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki, jota mitataan tässä hiili-in-
tensiteetillä, antaa rahaston tasolla kuvan siitä ,kuinka 
suuria tietyn rahaston yhtiöiden päästöt ovat suhteessa 
tuottoihin. Mitä alhaisempi luku, sitä parempi. Kaikki yh-
tiöt eivät raportoi hiilidioksidipäästöistään, ja joudumme 
arvioimaan ne vastaavanlaisten yhtiöiden perusteella. 
Rahastojemme hiilijalanjäljen raportoinnin tarkoitukse-
na on vaikuttaa yhtiöihin ja saada ne mittaamaan omat 
päästönsä sekä asettamaan selkeitä tavoitteita päästöjen 
vähentämiseksi nykytasolta.

Hiilijalanjälki on tapa mitata osuutta, joka rahaston si-
joituksista kohdistuu paljon päästöjä aiheuttaviin yh-
tiöihin. Hiilijalanjälki osoittaa salkkuyhtiöiden päästöt 
(CO2e vuoden aikana) suhteessa niiden liikevaihtoon 

(vuotuinen liikevaihto rahaston valuutassa) oikaistuna 
niiden painolla salkussa. Laskelmat eivät ole täydellisiä, 
koska niissä ei oteta huomioon kaikkia välillisiä päästöjä. 
Esimerkiksi yhtiön ostamaan sähköön liittyvät päästöt 
(välilliset Scope 2 -päästöt) sisältyvät laskelmaan, mutta 
alihankkijan ostamaan sähköön liittyvät päästöt eivät si-
sälly (Scope 3). Olemme käyttäneet laskelmien pohjana 
Ruotsin rahastoyhtiöiden yhdistyksen (Svenska Fondbo-
lagens Förening) ehdottamia uusia ohjeita ja teettäneet 
Sustainalytics-analysointitoimistolla osakerahastojam-
me koskevat laskelmat. Huomioon otettava avainluku 
on rahaston hiili-intensiteetti 30.6.2020 käytettävissä 
oleviin uusimpiin tietoihin perustuvien laskelmien mu-
kaisesti.

Lue tästä lisää tavastamme mitata hiilijalanjälkeä>>

Hiilijalanjälki

Alla on osakerahastojemme hiilijalanjälki vuonna 30.6.2020

* Hiilijalanjälki antaa historiallisen tilannekuvan tietyn rahaston yhtiöiden päästöistä. Koska päästötiedot raportoidaan 
pääasiassa yhtiöiden vuosikertomuksissa, hiilijalanjälki perustuu raportteihin ja arvioihin vuodelta 2018. Vuoden 2019 
tiedot tulevat saataville vuoden 2020 aikana.
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Mennyt puolivuotiskausi oli haastava. Arki kääntyi pää-
laelleen maaliskuun alussa, ja sen jälkeinen aika on ollut 
hyvin epävarmaa. Tämä on näkynyt myös osakemarkki-
noilla, jotka heilahtelivat voimakkaasti keväällä. Putous 
alkoi jyrkkänä helmikuun lopussa ja jatkui maaliskuulle, 
mutta nousu on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Vaikka 
pandemia heikentää arvoja, tulevaisuudenodotuksia jäl-
leen heijastelevat osakemarkkinat ovat olleet yllättävän 
vahvat. Varsinkin teknologiayritykset ovat menestyneet 
hyvin, mutta myös ”vihreät” osakkeet ovat vauhditta-
neet pörssinousuja. 

Niin sanotut vihreät osakkeet, eli yhtiöt, joiden liike-
toimintamalliin liittyy tavalla tai toisella kestävä kehi-
tys, ovat pitkään kehittyneet voimakkaasti. Aiemmin 
kuultujen kriittisten arvioiden mukaan laskusuhdanne 
osakemarkkinoilla johtaisi vihreän osakekuplan puh-
keamiseen. Morningstarin raportti osoittaa kuitenkin, 
että vihreiden rahastojen arvo on laskenut vähemmän 
markkinoiden myllerryksessä ja lisäksi niissä on tehty 
vähemmän lunastuksia kuin perinteisissä rahastoissa. 
Tarkasteluväli on toistaiseksi lyhyt, mutta joka tapauk-
sessa näyttää siltä, että vihreät osakkeet ovat läpäisseet 
ensimmäisen kokeen. Miten tähän vahvaan kehitykseen 
tulisi suhtautua yhtiöissä, joilla on selkeä kestävyyspro-
fiili?

Epävarmoina aikoina on tavallista, että sijoittajat siirtä-
vät rahansa turvasatamiin. Hyvä esimerkki tästä on kul-
ta. Maailman keskuspankkien harjoittama massiivinen 
rahan painamistoiminta on viime aikoina saanut kullan 
hinnan vahvaan nousuun. 

Osakemarkkinoiden sisällä huomaamme myös sijoitta-
jien parveilevan niiden yhtiöiden ympärillä, jotka arvi-
oidaan turvallisemmiksi sijoituksiksi. Nykyinen kriisi 
onkin tehnyt sijoittajista entistä tietoisempia eri tyyp-
pisistä riskeistä. Normaaliaikoina aliarvioidaan helposti 
riskejä, jotka liittyvät heikkoihin yritysjohdon käytän-
töihin. Kun yrityksiä kohtaa pandemian tapainen maa-
ilmanlaajuinen kriisi, nähdään kuitenkin selvästi, mitkä 
yritykset ovat hyvin valmistautuneita ja osaavat luovia 
epävarmoilla vesillä, ja mitkä joutuvat pulaan. Saadaan 
muistutus siitä, että ESG-riski on taloudellinen riski.

Sijoituksia kestäviin yrityksiin ei voida kuitenkaan rin-
nastaa rahan tilapäiseen sijoittamiseen kultaan parem-
pia aikoja odotellessa. ESG-profiililtaan vahvojen yritys-
ten vahva kurssikehitys osoittaa myös, että luottamus 
näiden yritysten osoittautumiseen tulevaisuuden voit-
tajiksi on vahvistunut. Markkinat etsivät nyt yhtiöitä, 
jotka voivat auttaa ratkaisemaan kohtaamiamme glo-
baaleja haasteita. Sääntelyn tiukkeneminen vaikeuttaa 
myös ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevia vaatimuksia 
laiminlyövien yhtiöiden toimintaa, ja markkinat asemoi-
tuvat rahavirtojen siirtymiseen näistä yhtiöistä hyvin 
johdettuihin yhtiöihin, joiden liiketoimintamalli on kes-
tävä.

Alkaa myös olla selvää, että pandemia johtaa joihinkin 
merkittäviin ja pysyviin muutoksiin. On huomautet-
tu pandemian osoittaneen, että ”me kaikki olemme osa 
jotain suurempaa” ja että toimemme vaikuttavat meitä 
ympäröivään maailmaan. Ihmisten tietoisuus omista 
valinnoistaan lisääntyy yleisesti. Yhteiskuntamme on 
mahdollisesti muuttumassa tavalla, joka ei enää palaa 
normaaliksi – eli entiselleen. YouGov-tutkimuksen mu-
kaan kaksi kolmesta norjalaisesta uskoo, että kuluttaji-
en käyttäytyminen muuttuu pandemian seurauksena. 
Yleisesti monet alkavat tukea enemmän paikallisia yri-
tyksiä, käyttää vähemmän rahaa ja ostaa entistä ympä-
ristöystävällisempiä tuotteita. Yhteiskunnan digitalisoi-
tuminen on myös nopeutunut, millä on mahdollisesti 
suuria vaikutuksia tulevaisuuden liikennetarpeisiin ja 
fyysisten kokoontumis- ja työtilojen tarpeeseen. Nämä 
ovat puolestaan muutoksia, jotka näkyvät yhtiöiden osa-
kekursseissa.

Me ODINissa pitäydymme osake- ja korkosijoituksissa, 
joten me emme aio sijoittaa kultaan. Toivomme kuiten-
kin löytävämme kultaa hyvin johdetuista ja kestävistä 
yhtiöistä, joihin olemme sijoittaneet. Luotamme siihen, 
että olemme sijoittaneet yhtiöihin, joiden johto ja yritys-
kulttuuri ovat vahvat ja jotka tulevat luomaan arvoa sekä 
osakkeenomistajilleen, henkilöstölleen että koko muulle 
yhteiskunnalle.

Kulta ja vihreät osakkeet 
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Ane S. Rongved 
KESTÄVYYS- JA VASTUULLISUUSASIOISTA VASTAAVA 
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