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Bjørn Edvart Kristiansen
      Toimitusjohtaja

Tavoitteenamme on toimia pätevästi ja sitoutuneesti kestävyy-
teen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa. Pitkäjäntei-
sen ja aktiivisen salkunhoitajan asema antaa meille mahdolli-
suuden luoda arvoa asiakkaillemme noudattamalla kestävän 
kehityksen ja sosiaalisen vastuun periaatteita.

Tätä päämäärää varten asetimme itsellemme useita tavoitteita, 
kun vahvistimme vuonna 2020 uuden kestävän kehityksen stra-
tegian. Pyrimme toimimaan aktiivisena omistajana ja ilmaise-
maan selvästi odotuksemme ja vaatimuksemme. Tarjoamme 
vastuullisia ja kestäviä tuotteita, viestimme selkeästi ja ymmär-
rettävästi kestävyydestä sekä kehitämme asiantuntemusta.
Yksi asettamistamme tavoitteista oli sellaisten tuotteiden tar-
joaminen, joilla on selkeä kestävyysprofiili. Perustimme vuonna 
2021 uuden, ODINin kestävän kehityksen strategian mukaisen 
sijoitusrahaston. Kaikkia ODINin rahastoja voidaan pitää kes-
tävinä, mutta ODIN Sustainable Equities on ensimmäinen ra-
hastomme, jolle kestävä kehitys on päätavoite. Rahaston antaa 
asiakkaille mahdollisuuden säästää kestävämmin toimiviin yri-
tyksiin. 

Vuonna 2021 kestävyydessä siirryttiin ”pehmeästä laista” ”ko-
vaan lakiin”. EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma 
sisältää lisävaatimuksia meille rahoitusalan yrityksille ja sijoi-
tuskohteinamme oleville yhtiöille. Ensi vaiheessa vaatimukset 
koskevat kestävyysraportoinnin lisäämistä. Vakiomuotoinen 
raportointi kestävästä kehityksestä antaa meille parempaa tie-
toa yhtiöistä, joihin olemme sijoittaneet. Rahastokohtainen va-
kiomuotoinen raportointi antaa asiakkaille lisätietoa rahastois-
ta, joihin he ovat sijoittaneet. Kumpikin puoli parantaa avoimuutta ja tietoutta kestävyydestä.

Kestävyystyön vahvistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi olemme vuonna 2021 tehostaneet kestävään kehitykseen 
osoitettuja resursseja ja palkanneet lisää fiksuja tekijöitä. Tämän ansiosta meillä on vuonna 2022 ODIN-rahastojen 
hallinnoinnissa enemmän kestävyyteen liittyvää kapasiteettia ja asiantuntemusta. 

Kestävyyteen liittyvien kysymysten arvioinnit ovat sijoitusprosessissamme ja sijoituskohteittemme seurannassa 
aivan keskeisessä asemassa. Tästä raportista saat tietoa aktiivisina omistajina toimivien ODIN-rahastojen työstä 
vuonna 2021. 

Hyvän sijoitusvuoden toivotuksin. 

Toimitusjohtajan tervehdys
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Sijoitusjohtajan tervehdys

ODIN on tehnyt vuoden aikana monta harppausta kes-
tävyyden parantamiseksi. Olemme muun muassa perus-
taneet ensimmäisen kestävän kehityksen rahastomme, 
ODIN Sustainable Equities. Rahaston tavoitteena on 
sijoittaa yhtiöihin, jotka edistävät vihreää ja kestävää 
siirtymää. Emme kuitenkaan tingi vaatimuksistamme, 
jotka liittyvät yhtiöiden laatuun, kannattavuuteen ja hy-
vään pääoman tuottoon. Nämä perusteet ovat yhtä tär-
keitä kuin rahaston kestävyystavoitteet.

Samaan aikaan sekä meille että sijoituskohteinamme 
oleville yrityksille on viime vuosina asetettu yhä enem-
män vaatimuksia, ja meidän on tärkeää osoittaa selvästi, 
miten toimimme vastuullisuuden edistämiseksi. Jat-

kamme määrätietoista strategiaa, jonka otimme käyt-
töön vuonna 2020 ja joka päättyy tänä vuonna. Siihen 
kuuluu hyvän työmme jatkaminen, sen varmistaminen, 
että rahastojemme taso vastaa asettamiamme korkeita 
vaatimuksia. Viestinnän ja raportoinnin parantaminen 
sekä tietämyksen ja muiden sisäisten toimiemme paran-
taminen ovat myös osa strategiaamme.

Meistä on ilahduttavaa nähdä, että rahastomme ovat 
tuottaneet hyvin vuonna 2021 samalla, kun olemme en-
tistä määrätietoisemmin liittäneet kestävyysperusteet 
yritysanalyyseihimme. Hyvä pitkän aikavälin hyvä tuot-
to ja sijoittaminen kestävästi toimiviin yhtiöihin eivät 
ole toisensa pois sulkevia periaatteita.

Alexander Miller
CIO
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Me ODINilla poimimme osakkeet yksitellen ja punnit-
semme tarkasti valitsemamme yritykset. Erilaiset vas-
tuullisuuskriteerit vaikuttavat ajan myötä yritysten lisä-
arvon tuottamiseen. Siksi vastuullisuusarvioinnit ovat 
keskeinen tekijä kaikissa investointipäätöksissä. Siksi 
salkunhoitajamme tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten 
johdon kanssa ja esittävät kysymyksiä yritysten vastuul-
lisuudesta. Olemme aktiivinen omistaja ja käytämme ää-
nioikeuttamme vaikuttaaksemme ja varmistaaksemme, 
että vastuullisuus saa suuren painoarvon. Vuonna 2012 
allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen peri-
aatteet. Tämä tarkoittaa, että sitoudumme ottamaan 
huomioon toimintojen vastuullisuuden ja kestävyyden 
periaatteet arvioissamme yrityksistä ja salkuista sekä 
raportoimaan niistä. Tämä velvoite koskee myös korko-
rahastojamme.

Työmme vastuullisuuden parantamiseksi voidaan tiivis-
tää kolmeen pääluokkaan: 

INTEGROINTI tarkoittaa muun muassa sitä, että analy-
soimme sijoituskohteinamme olevien yhtiöiden toimin-
nan kestävyyden. Kaikki yritykset, joihin sijoitamme, 
esitellään salkunhoito-osastolle, ja samalla tehdään ar-
vio niiden toiminnan vastuullisuudesta. Toisin sanoen 
arvioimme vastuullisuuteen jatkossa liittyvät riskit ja 
mahdollisuudet sekä yhtiön hallituksen ja johdon suh-
tautumisen vastuullisuuteen. Lisäksi teemme säännöl-
lisin väliajoin kokonaisarvioita sijoitussalkuistamme. 
Hyvien arvioiden tekeminen edellyttää olennaisten tie-
tojen käytettävyyttä, ja käytämme monista eri lähteistä 
saatavia tietoja. Niihin kuuluu julkisesti saatavilla olevia 
tietoja, kuten vuosikertomuksia, NGO-raportteja ja vas-
taavia, ja kunkin yhtiön johdon edustajilta tapaamisten 

yhteydessä sekä analyytikoilta saatuja tietoja. Käytäm-
me myös ulkopuolisia analysointitoimistoja, joilta saam-
me objektiivisia arvioita yhtiöistä. Nykyään käytämme 
Sustainalytics-analytiikkatoimistoa, joka antaa meidän 
käyttää laajoja yritystietokantojaan ja hyödyntää ana-
lyytikkojaan sekä analyysejä, jotka koskevat tuotevali-
koimia ja tapahtumia.

AKTIIVINEN OMISTAJUUS tarkoittaa äänioikeutemme 
käyttämistä osakkeenomistajana sekä äänestämällä 
yhtiökokouksissa että käymällä aktiivista ja jatkuvaa 
vuoropuhelua omistamiemme yhtiöiden kanssa. Osallis-
tumme myös vaalikomiteoiden työhön. Tavoitteena on 
lisätä tietoisuutta ja vahvistaa yritysten vastuullisuus-
työtä. Näin yritykset ovat paremmin varustautuneita 
toimimaan kohtaamissaan erilaisissa ongelmatilanteis-
sa, mikä on myös osakkaiden etu. Tavoitteenamme on 
äänestäminen kaikissa sijoituskohteinamme olevien yh-
tiöiden yhtiökokouksissa. Jotta voisimme onnistua tässä 

parhaalla mahdollisella tavalla, käytäm-
me ISS Proxy Voting Service -palvelua, 
jolta saamme ehdotuksia kestävyysnäkö-
kohtien ottamiseksi huomioon äänestyk-
sissä. Keskusteluissa salkkuyhtiöidemme 
kanssa tämä liittyy tavallisesti erityisen 
tärkeinä pitämiimme tapahtumiin, ra-
portteihin tai aiheisiin. Jos kyseessä on 
jokin tapahtuma sijoituskohteessamme, 
haluamme välittömästi keskustella siitä. 
Jos yhtiössä ei näytä olevan kykyä tai ha-
lua muutokseen, luovumme sen osakkeis-
ta. Keskitettyjen salkkujemme vuoksi 
olemme monissa tapauksissa merkittävä 
omistaja. Äänemme kuullaan, ja varmis-
tamme, että käytämme sitä. Yrityksissä, 
joissa olemme pieniä omistajia, teemme 
usein hyödyllistä yhteistyötä muiden si-

joittajien kanssa.

POISSULKEMISET JA TARKKAILU ovat vaikuttamis-
keinojamme silloin, kun salkkuyhtiöissämme ilmenee 
jotain, joka saattaa olla ristiriidassa periaatteittemme 
kanssa.

Aktiivisena salkunhoitajana lähestymistapamme salk-
kujen kokoamiseen on yrityslähtöinen. Siksi meillä ei ole 
suurta tarvetta käyttää poissulkemislistoja yrityksistä, 
joita emme halua salkkuihimme. Toisin sanoen kaikki 
yritykset, joihin sijoitamme, on analysoitu perusteelli-
sesti ja valittu pitkän prosessin tuloksena.

Näin ODIN edistää vastuullisuutta

1. Integrointi  – tarkoittaa kestävyysnäkökohtien huomioon 
 ottamisen sisällyttämistä ODINin sijoituspäätöksiin. 

2. Aktiivinen omistajuus  – tarkoittaa aktiivisuutta yhtiöis-
 sä,  joihin olemme sijoittaneet, keskustelemalla niiden 
 johdon kanssa ja käyttämällä äänioikeutta niiden yhtiö-
 kokouksissa.

3. Poissulkemiset ja tarkkailu  – tarkoittaa, että hylkäämme
  yksittäisiä yhtiöitä niiden käyttäytymisen ja/tai niiden  
 tarjoamien tuotteiden/palveluiden perusteella. Jos omis-
 tamiemme yhtiöiden käyttäytyminen/tuotteet muuttuvat,
  ne asetetaan tarkkailulistalle. 
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Joitakin yrityksiä suljetaan pois riskiprofiilia ja tulevai-
suudennäkymiä koskevan kokonaisarvion perusteella. 
Tässä arvioinnissa vastuullisuudella on suuri merkitys. 
Samalla vältämme tiettyjä toimialoja ja yksittäisiä yri-
tyksiä niiden tuotteiden ja/tai sen toiminnan vuoksi. 
Arviomme perustuvat omiin kriteereihimme ja Norjan 
valtion ulkomaisia sijoituksia hoitavan Statens Pensjon-
sfond Utlandin (SPU) kriteereihin. Noudatamme myös 
Norjan valtion ulkomaisia sijoituksia hoitavan SPU:n 
poissulkemislistaa, ja SPU:n poissulkemat yhtiöt sulje-
taan myös meidän sijoituskohteittemme ulkopuolelle. 

Suljemme pois yhtiöt, joiden liikevaih-
dosta:

5% liittyy lämpöhiilen talteenottoon tai  
joiden toiminnasta olennainen osa  
perustuu lämpöhiileen

5% liittyy tupakan tuotantoon

5% liittyy pornografiaan

5% liittyy öljyhiekkaan

0% liittyy kiistanalaisiin aseisiin (aseisiin, 
joiden tavanomainen käyttö on ihmisoi-
keuksien vastaista)

Yrityksiä suljetaan pois tai otetaan tarkkailulistalle myös 
silloin, kun niiden epäillään vakavasti ja systemaattises-
ti rikkovan yleisesti hyväksyttyjä normeja. Odotamme 
sijoituskohteiksi valitsemiemme yhtiöiden noudattavan 
käyttäytymisessään YK:n Global Compact -periaatteita. 
Nämä periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöi-
den oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Li-
säksi olemme laatineet asiakirjoja, jotka kuvaavat omia 
odotuksiamme sijoituskohteiltamme. 

Seuraavalla sivulla on kattava yleiskuvaus rahastoistam-
me.

Nämä periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, 
työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja kor-
ruption torjuntaa:

Ihmisoikeudet

Periaate  1: Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea 
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia
Periaate  2: Huolehtia, että ne eivät ole osallisina  
ihmisoikeuksien loukkauksiin

Työntekijöiden oikeudet

Periaate 3: Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea 
työläisten oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen sekä 
yhteisesti sovittuihin työehtoihin
Periaate 4: Estää kaikenlainen pakkotyön käyttö
Periaate 5: Kokonaan luopua lapsityövoiman käytöstä
Periaate 6: Estää työvoiman syrjiminen

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee noudattaa varovaisuus periaatetta 
ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla
Periaate 8: Tukea aloitteita, jotka edistävät suurempaa vas-
tuullisuutta luonnonvaroja käytettäessä
Periaate 9: Edistää ympäristöystävällisten teknologioiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa

Korruption torjunta

Periaate 10: Yritysten tulee työskennellä kaikkia 
korruption eri muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja 
lahjonta

Näin ODIN edistää vastuullisuutta



I 7 I

ODIN Norden

ODIN Norge

ODIN Sverige

ODIN Europa

ODIN Global

ODIN Emerging Markets

ODIN USA

ODIN Kiinteistö

OSAKERAHASTOT

ODIN Aksje

ODIN Horisont

ODIN Flex

ODIN Konservativ

ODIN Rente

ODIN Likviditet

ODIN Norsk Obligasjon

ODIN Europeisk Obligasjon

ODIN Kreditt

KORKORAHASTOT

Rahastojemme kestävyysluokitus

ODIN Small Cap

YHDISTELMÄRAHASTOT
- Fossiilivapaa

VASTUULLISUUS

Vastuullisuuspisteet A: Erinomainen  (5/5 pistettä) 
Rahasto saa täydet pisteet aktiivisen omistajuuden ja toimialojen 
poissulkemisen perusteella. Rahasto saa pisteitä myös sijoittami-
sesta yleishyödyllisiin yhtiöihin.  

Vastuullisuuspisteet B: Erittäin hyvä (4/5 pistettä) 
Rahasto saa huippupisteet aktiivisesta omistajuudesta ja toimialo-
jen poissulkemisesta, mutta se menettää yhden pisteen yhteiskun-
tavastuun puuttumisen vuoksi.

1.   Integraatio – tarkoittaa, että vastuullisuusnäkökohdat inte-
 groidaan ODINin sijoituspäätöksiin.

2.   Aktiivinen omistajuus – olemme aktiivisia omistajia
 sijoituskohteissamme yritysten johdon kanssa käytävän vuoro-
 puhelun avulla ja käyttämällä äänioikeuttamme yhtiökokouk-
 sissa.

3.   Analyyseihin ja sijoituspäätöksiin – emme sijoita 
 yksittäisiin yrityksiin niiden toiminnan ja/tai
 tuotteiden/palveluiden vuoksi. Jos sijoituskohteen 
 toiminta muuttuu tai tuotteet muuttuvat, se asetetaan 
 tarkkailulistalle.

VAIKUTTAMISKEINOT

Merkintäjärjestelmä on laadittu SpareBank 1:n tarjoamia rahastoja 
varten niiden vastuullisuuden pisteyttämiseksi. Rahasto voi saada kaik-
kiaan viisi pistettä kolmella perusteella: negatiivinen seulonta, positiivi-
nen seulonta ja aktiivinen omistajuus. Rahastot on arvioinut puolueeton 
kolmas osapuoli: The Governance Group.  

(Myydään ainoastaan Norjassa)

(Myydään ainoastaan Norjassa)

ODIN Sustainable Equities A

DC E FA B

B
B

B

B
B

B
B
B

B

B
B

B

B

B

B
B
B

B
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ODIN hyväksyi vuonna 2020 uuden kestävyysstrategian. 
Strategiassa asetetaan selkeät tavoitteet, jotka pyrimme 
saavuttamaan kestävyystyöllämme. Vuonna 2021 pe-
rustimme strategiamme mukaisesti uuden osakerahas-
ton. Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen, ja 
se on tietojen antamista koskevan asetuksen 9 artiklan 
mukainen rahasto. Lisätietoja rahastosta on sivulla 17. 

Kohdistimme vuonna 2021 myös enemmän resursseja 
kestävyyteen liittyvän osaamisen vahvistamiseen. Lisä-
tietoa ODINin uudesta kestävyysvastaavasta on sivulla 
18. 

Vuoden 2021 keskeisiä teemojamme olivat moderni or-
juus, hallitusten kokoonpano ja ilmastoriski. Tarkaste-
limme salkkuja voidaksemme tunnistaa näihin aiheisiin 
liittyvät riskit ja kävimme keskusteluja merkittävästi 
altistuneiden yritysten kanssa. Seuraavilla sivuilla on 
esimerkkejä keskusteluista, joita kävimme salkkuyhti-
öidemme kanssa vuonna 2021, ja yleiskatsaus äänestys-
käyttäytymisestämme yhtiökokouksissa. 

Mitä teimme vuonna 2021?

Vuoden alkupuoliskolla kirjasimme 91 vastuullisuusky-
symyksin liittyvää keskustelua yritysten kanssa. Seu-
raavassa on yhteenveto näissä tapaamisissa käsitellyistä 
aiheista. Määrittelemme nämä keskustelut tilanteiksi, 
joissa otamme yhteyttä yritykseen esittääksemme kestä-
vyysaiheisia kysymyksiä tai keskustellaksemme niistä. 
Niihin kuuluvat myös tilanteet, joissa yritys on ottanut 
yhteyttä meihin saadakseen palautetta osakkaiden tär-
keinä pitämistä asioista. 

Vuonna 2021 keskustelimme useiden yritysten kanssa 
Science Based Targets -aloitteesta (SBTi). Tämä aloite 
auttaa yrityksiä asettamaan päästöjen vähentämista-
voitteita. Tavoitteet katsotaan tieteellisesti perustelluik-
si, jos ne ovat uusimpien ilmastoa koskevien tutkimus-
ten mukaisesti linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi välttämättömien tavoitteiden kanssa.

Keskustelut yhtiöiden kanssa

E
34 %

S
30 %

G
36 %

TEMA FOR DIALOG 2021

E S G

  Keskusteluaiheet  2021
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ESG:n E:hen liittyvät haasteet koskevat ympäristöä ja il-
mastoa. Koska toimilla maailman hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi on kiire, tämä on selvästi suurinta huo-
miota vaativa kestävyysteema. 

EU:n tulossa olevat uudet säännökset osoittavat konk-
reettisesti yritysten osuuden ilmakehään joutuvien hii-
lidioksidipäästöjen vähentämisessä ja niiden osuuden 
uusien vihreiden ratkaisujen etsimisessä. Tämä tuo 
mukanaan sekä riskejä että mahdollisuuksia yrityksille 
kaikilla toimialoilla. Haluamme, että yhtiömme tekevät 
selkeän arvion ilmasto- ja ympäristövaikutuksistaan.
 
On ilahduttavaa nähdä, että yhtiöt alkavat yleisesti kat-
soen raportoida vastuullisuusasioista sekä hiilijalanjäl-
jen että muiden yhtiön kannalta merkittävien ESG-te-
kijöiden osalta. Lisäksi niiden yhtiöiden määrä kasvaa, 
jotka sitoutuvat Science Based Targets Initiative (SBTi) 
-aloitteeseen. Nämä yhtiöt ilmoittavat haluavansa, että 
päästövähennystavoitteet vastaavat Pariisin sopimuk-
sen 1,5 asteen tavoitetta. Tästä keskustelemme myös 
usein salkkuyhtiöidemme kanssa. Sitoutuminen ja ra-

portoiminen antaa sekä yritysjohdolle että muille kiin-
nostuneille mahdollisuuden seurata yhtiön edistymistä. 

Vuonna 2021 Kerry Group, Dassault ja Atlas Copco aset-
tivat omat päästövähennystavoitteensa. Thermo Fisher, 
Visa, Henry Schein, S&P Global ja Diploma sitoutuivat 
määrittämään tavoitteensa. 

Tähän liittyvä teema on ilmastoriski, yksi vuoden kol-
mesta teemastamme. Käytämme aikaa ilmastoriskin 
arviointiin omistamissamme yhtiöissä. Siirtyminen vä-
häpäästöiseen yhteiskuntaan vaikuttaa yrityksiin vaih-
televasti. Fossiilisen energian käyttöön perustuvilla 
energiaintensiivisillä toimialoilla kustannukset nouse-
vat jyrkemmin sääntelyn kiristyessä sekä vero- ja mak-
sujärjestelmän muuttuessa vihreämmäksi. Fossiilisen 
energian tuottajien kokevat tuotteidensa kysynnän vähi-
tellen laskevan. Yhtiöt, joilla on mahdollisuudet kehittää 
energiankulutustamme vähentäviä ratkaisuja, ovat sen 
sijaan matkalla kohti valoisampia aikoja. Ilmastoriski ei 
ole staattinen, vaan yritykset voivat itse vaikuttaa siihen 
innovaatioillaan sekä kyvyllään mukautua ja muuttua.

E - Ympäristö ja ilmasto 
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Samoin kuin odotamme yritysten keskittyvän ympä-
ristö- ja ilmastovaikutuksiinsa, odotamme niiden myös 
keskittyvän siihen, miten ne vaikuttavat ihmisiin ja yh-
teiskuntaan. Yksikään yritys ei ole täydellinen ja kaikilla 
on eritasoisia haasteita, mutta on tärkeää, että yritykset 
ottavat selvästi kantaa siihen, mitkä asiat ovat kunnossa 
ja mitkä eivät ole. Entä jos hyvässä ja huonossa kunnossa 
olevien asioiden määritelmä vaihtelee maittain? Tark-
kailemme rahastojamme havaitaksemme mahdolliset 
poikkeamat. Kokemustemme mukaan yrityksillä, joiden 
arvoketjut ovat hyvin monimutkaisia, on erityisiä haas-
teita. 

Kuten vuosikertomuksessa 2020 totesimme, olimme 
viime vuonna yhteydessä Yaraan sen käyttämän valko-
venäläisen Belaruskalis-toimittajan vuoksi. Kysymys oli 
Yaran alihankkijan työntekijöiden lakko-oikeudesta ja 
yleisesti heikoista työoloista. Kerroimme ODINin olevan 
huolestunut tästä tilanteesta. Yara on selvästi ilmaissut 
alihankkijoilleen, mitä niiltä vaaditaan. Tässä tapauk-
sessa Yara on Belaruskalis-yhtiön suurin yksittäinen asi-
akas, ja siksi sen vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät. 

Vuoden 2021 lopulla saatiin tieto Norjan osallistumi-
sesta Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden uusimpaan 
laajennukseen. Pakotteiden syynä on Lukašenkan hal-
linnon harjoittama haavoittuvassa asemassa olevien 
maahanmuuttajien hyväksikäyttö ja käyttäytyminen 
naapurimaita kohtaan. Pian sen jälkeen saimme tietää, 
että Yara lopettaa kaikki hankinnat Valko-Venäjältä.  
Pakotteiden vuoksi arvoketjun säilyttäminen Valko-Ve-
näjällä kävi liian vaikeaksi. Yara on ilmoittanut selvästi, 
että tämä heikentää yhtiön kykyä vaikuttaa Belaruska-
lis-yhtiön työturvallisuuteen ja työoloihin. Se jatkaa kui-
tenkin yhdessä sikäläisen ammattiliiton kanssa yhteis-
työtä Belaruskalin kanssa turvallisuutta, ympäristöä ja 
terveyttä koskevissa asioissa. 

Tapasimme vuosi sitten Länsi-Saharan tukikomitean 
saadaksemme paremman käsityksen ongelmista, joita 
yhtiöiden läsnäoloon miehitetyssä Länsi-Saharassa liit-

tyy. Kerroimme tähän liittyvästä työstä viimevuotisessa 
Vastuullisuusraportissamme. Salkkuyhtiöistämme ruot-
salaisella Atlas Copcolla ja saksalaisella Continentalilla 
oli tuolloin toimintaa alueella. Ensin mainittu yritys 
poistui alueelta vuonna 2020. Tämän vuoden helmi-
kuussa myös Continental ilmoitti, että se ei ollut uusinut 
sopimustaan kuljetushihnojen toimittamisesta Maro-
kon valtiolliselle kaivosyhtiölle OCP:lle. Vaikka vaiku-
tusmahdollisuutemme ovat koko maailman mittakaa-
vassa vähäiset, haluamme käyttää tilaisuuden vaikuttaa 
yrityksiin, joihin liittyy vastaavia ja muita ESG-aiheisia 
ongelmia, ja keskustella niiden kanssa. 

Kuten edellä on todettu, ODIN on tänä vuonna kiin-
nittänyt erityistä huomiota moderniin orjuuteen, jota 
käytetään yleiskäsitteenä erilaisista ihmisten törkeistä 
hyväksikäyttötilanteista. Salkkuyhtiöiltämme, joiden 
liiketoimintamalli on hajautettu, tämä edellyttää hyviä 
toimintaperiaatteita ja menettelyjä tämän tyyppisten 
tapausten riskin vähentämiseksi. Brittiläinen terveys- ja 
turvallisuusalan monialayritys Halma on arviomme mu-
kaan myönteinen poikkeus, joka on asettanut toiminnal-
leen selkeät painopisteet ja tekee yhteistyötä Stop The 
Traffik -hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. Halmalla on 
yli 7 200 työntekijää yli 25 maassa toimivissa yli 40 yri-
tyksessä. Sillä ei ole keskitettyä hankintaosastoa, mikä 
tekee toimitusketjuista monimutkaisia ja hajanaisia. 

Yhtiö ratkaisee tähän liittyvät haasteet velvoittamalla 
kaikki yrityksensä tekemään puolivuosittain sisäisen 
tarkastuksen. Näin varmistetaan, että yritykset ovat 
noudattaneet konsernin menettelyjä ja ohjeita keskeis-
ten ihmisoikeuksien noudattamisesta ja eettisestä toi-
minnasta, moderni orjuus mukaan lukien. Tietojemme 
mukaan ei yhtiöissämme esiinny kiistanalaisia tapauk-
sia eikä moderniin orjuuteen liittyviä tilanteita, mutta 
joidenkin riskienhallinnassa ja alihankkijoiden kartoi-
tuksessa on vielä kehittämistä. Aiomme jatkaa yhtiöiden 
työn seurantaa.

S - Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen
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Yrityksen arvioinnissa on sen johtamistavalla hyvin 
suuri merkitys analyysin osana. Englanniksi johtamista-
pa on Governance, ja se tarkoittaa hallituksen ja johdon 
kykyä tehdä hyviä ja pitkäjänteisiä valintoja. Monien 
muiden asioiden tavoin tähänkin vaikuttavat kannus-
tinrakenteet. Sama koskee niin yrityksen työntekijöitä 
kuin myös sen johtoa. Governance on monessa mieles-
sä ESG-työmme ydin. Siksi olemme sitoutuneet käyttä-
mään äänioikeuttamme yhtiökokouksissa, osallistumme 
valintakomiteoiden työhön ja toimimme salkkuyhtiöis-
sämme aktiivisena omistajana. 

Edellisten vuosien tavoin tyypillisiä ovat palkitsemi-
seen, hallitusvalintoihin ynnä muihin sellaisiin asioihin 
liittyvät ongelmatilanteet. Hallitusten kokoonpano on 
yksi tämän vuoden kolmesta painopistealueestamme ja 
aiomme jatkaa syksyllä tähän liittyviä keskusteluja salk-
kuyhtiöidemme kanssa. 

Hyvän johtamisen ydinasia yrityksessä on, että sen joh-
don ja hallituksen tekemät päätökset ovat osakkeen-
omistajien edun mukaisia. Huhtikuussa tulleen uutisen 
mukaan DNB haluaa ostaa kilpailijansa Sbankenin, ja 
on tehnyt tästä pörssinoteerauksen noin 30 prosentilla 
ylittävän ostotarjouksen. Sbanken on erittäin hyväs-
sä asemassa oleva pankki, jonka asiakkaat ovat hyvin 
tyytyväisiä ja jolla on hyvä kannattavuus. Sen markki-
naosuus Norjan asuntolainoista on noin 3 prosenttia ja 
sen asema talletusmarkkinoilla on myös vahva. DNB 
on tietyin ehdoin saanut hankkeelleen ennakkohyväk-
synnän suurimmalta omistajaltaan Altorilta. ODINin 
mielestä DNBn tarjous oli liian alhainen, ja emmekä läh-
tökohtaisesti hyväksyneet sitä. Tilanne oli huhtikuussa 
vielä auki, useammilla kiinnostuneilla oli tilaisuus il-
moittaa kiinnostuksestaan pankin ostamiseen. ODIN 
Norden, joka omistaa 4,8 prosentin osuuden Sbanke-
nista, kävi neuvotteluja DnBn kanssa, ja pankki päätti 
korottaa alkuperäistä tarjousta 5 %:lla. Päätimme hy-
väksyä tarjouksen. Mielestämme on tärkeää osallistua 
näihin mittelöihin.  Aktiivisena salkunhoitajana, jonka 
omistusosuudet ovat suhteellisen suuria, sanamme pai-
naa paljon. Kilpailuviranomainen ei hyväksynyt yritys-
kauppaa. DNB on valittanut päätöksestä. 

Omistajaohjaus on aihe, jota pidämme hyvin merkittä-
vänä. Yksi perusteemoista on se, miten hyvin hallituk-
sen puheenjohtajan ja konsernijohtajan välinen dyna-
miikka ja yhteistyö toimivat. Rahastoihimme kuuluu 
joitakin esimerkkejä tapauksista, joissa konsernijohtaja 
toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Yleisesti kat-
soen emme kannata tätä käytäntöä, koska se voi johtaa 
eturistiriitoihin. Kun molempia tehtäviä hoitaa sama 
henkilö, kaikki tärkeät asiat ovat hänen päätettävissään. 
Silloin hallituksella voi olla vaikeuksia arvioida objektii-
visesti yrityksen menestystä ja valvoa sitä. Pidettäessä 
roolit erillisinä konsernijohtaja voi keskittyä yhtiön päi-
vittäiseen johtamiseen samalla, kun hallituksen puheen-
johtaja ja hallitus voivat valvoa ja arvioida johdon työtä 
objektiivisesti. Ei kuitenkaan sääntöä ilman poikkeusta. 
Tiedämme useita esimerkkejä vastaavasta asetelmasta, 
joka toimii asianmukaisesti ja hyvin tuottavasti. Tämä 
koskee usein yrityksiä, joiden toiminta on alkuvaiheessa 
tai joiden perustaja jatkaa aktiivisena toimijana yritys-
johdossa. 

Olemme viime vuosina keskustelleet tästä aiheesta kah-
den ranskalaisen yhtiömme kanssa. Niissä sama henkilö 
toimii sekä hallituksen puheenjohtajana että konserni-
johtajana. Yhtiöt ovat palveluyhtiö Teleperformance ja 
keittiölaitteiden tuottaja Groupe SEB. Signaalit tämän-
vuotisista tapaamisistamme yhtiöiden kanssa viittaavat 
siihen, että ne aikovat ottaa huomioon useiden osak-
keenomistajien mielipiteet ja eriyttää roolit lähitulevai-
suudessa. Pidämme tällaista päätöstä tervetulleena.

Toinen tärkeä asia on yrityksen kannustinrakenne. Kes-
kusteluissa Volution Groupin kanssa olemme esittäneet, 
että yritys ottaisi huomioon ESG-tavoitteet päättäes-
sään johdon pitkän aikavälin palkitsemisesta. Tavates-
samme yhtiötä lokakuussa saimme vahvistuksen siitä, 
että 20 % sen johdon pitkän aikavälin palkitsemissuun-
nitelmasta (LTIP) sidotaan yhtiön kestävyystavoitteiden 
saavuttamiseen.

G - Yrityksen johtaminen
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Vuoden yhtiökokouskaudella ODIN äänesti Wells Fargon 
toimitusjohtajan korvaustasoa vastaan. Pidimme koko-
naistasoa liian korkeana eikä korvaus mielestämme riip-
punut riittävästi saavutetuista tuloksista. ODIN kan-
natti myös osakkeenomistajien ehdotusta, jossa yhtiöltä 
pyydettiin raporttia, josta kävisi ilmi kannustinohjelmi-
en laajuus pankin työntekijöiden osalta. Kannustinohjel-
ma oli aiemmin laadittu tavalla, joka johti riskialttiisiin 
päätöksiin. Siksi yhtiön on tärkeää tiedottaa avoimesti 
uudesta ohjelmasta. 

Berkshiren yhtiökokouksessa käsiteltiin kahta osak-
keenomistajien esitystä. Ensimmäisessä osakkeenomis-
tajien esityksessä vaadittiin parempaa ilmastoriskien 
ja -mahdollisuuksien raportointia. Toisessa esityksessä 
vaadittiin suurempaa avoimuutta ja raportointia yhtiön 
työstä monimuotoisuuden edistämiseksi.  ODIN päätti 
äänestää näiden esitysten puolesta. ODIN on pitkäjän-
teinen omistaja, ja ilmastoriskit ja -mahdollisuudet vai-
kuttavat yhtiöön nyt ja tulevaisuudessa. Suurempi kes-
kittyminen monimuotoisuuteen voi tuoda mukanaan 
positiivisia oheisvaikutuksia työympäristöön ja yhtiön 
mahdollisuuksiin palkata parhaat työntekijät. Yleisesti 
katsoen suhtaudumme myönteisesti ehdotuksiin, jotka 
kannustavat yhtiötä suurempaan avoimuuteen yhteis-
kunnan kannalta tärkeissä aiheissa. Lisääntynyt tiedon-
saanti yhtiön työstä on tärkeää tehdessämme sitä koske-
vaa kokonaisarviota. 

ODIN on myös aktiivinen omistaja osallistumalla valin-
takomiteoiden työhön. Valintakomiteoiden tehtävänä 
on valita ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi. Hal-
lituksen valitsee yhtiökokous edustamaan osakkeen-
omistajia. Hallitus on yhtiön korkein päättävä elin, joka 
valvoo toimivaa johtoa ja päivittäistä liiketoimintaa. 
Teemme tätä tärkeää työtä yhdessä yhtiöiden muiden 
suurimpien omistajien kanssa. ODIN-rahastojen edusta-
jat ovat mukana kymmenessä valintakomiteassa: Bygg-
max, Addlife, AQ Group, Beijer Alma, Addnode, Munters, 
CTT Systems, Thule, Nimbus ja Dustin

Valintakomiteoissa ja yhtiökokouksissa perehdymme 
myös yhtiöiden kannustinohjelmiin. Tämä kuuluu asioi-
hin, joita käsittelemme tapaamisissamme yhtiöiden 
johdon kanssa. Mielestämme kannustinohjelmat ovat 
hyvin tärkeitä eturistiriitojen välttämiseksi. Osakkai-
den ja yhtiön johdon väliset eturistiriidat ovat tunnet-

tu haaste, joka saattaa syntyä tilanteessa, jossa yhtiöllä 
ei ole järkevästi vahvistettuja kannustinsääntöjä, joissa 
osakkaiden ja yhtiön johdon edut on otettu huomioon 
tasapuolisesti. ODINissa tavoitteenamme on vähentää 
tällaisten eturistiriitojen riskiä. Haluamme, että omista-
mamme yhtiöt tekevät osakkaidensa edun mukaisia pää-
töksiä. Erityisesti toivomme, että johdon tavoitteena on 
osakekohtaisen arvon maksimointi pitkällä aikavälillä. 
Samalla korostamme, että ESG-kysymyksiin keskitty-
minen ei ole tämän tavoitteen kanssa ristiriidassa, vaan 
pikemminkin päinvastoin. 

Keskusteluissa Volution Groupin kanssa olemme esittä-
neet, että yritys ottaisi huomioon ESG-tavoitteet päät-
täessään johdon pitkän aikavälin palkitsemisesta. Ta-
vatessamme yhtiötä lokakuussa saimme vahvistuksen 
siitä, että 20 % sen johdon pitkän aikavälin palkitsemis-
suunnitelmasta (LTIP) sidotaan yhtiön kestävyystavoit-
teiden saavuttamiseen.

Yhtiökokoukset ja vaalikomiteat

Vuonna 2021 annoimme 4 723 ääntä 266 yhtiökokoukses-
sa. Tämä tarkoittaa 99,3 prosentin äänestysaktiivisuutta. 
146 tapauksessa äänestimme yhtiön esitystä vastaan. Nämä 
esitykset liittyivät yleensä kannustinohjelmiin, johdon ja 
hallituksen palkkioihin sekä hallituksen jäsenten valintoihin. 
Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten ODIN käytti äänioi-
keuttaan vuonna 2021.
 

Vuoden 2021 yhtiökokous

Niiden tapausten osuus, joissa olemme äänestäneet 
johtoa vastaan
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Tarkkailulista koostuu yrityksistä, joissa on havaittu 
vastuullisuusriskejä, joita tutkimme tarkemmin. Tark-
kailulistalle otetut yritykset pidetään siellä yleensä jon-
kin aikaa.  

Vuonna 2021 myimme kaikki omistuksemme Wells Far-
gosta, joten tämä yhtiö on poistunut tarkkailulistalta. 
Sijoittaessamme yhtiöön vuonna 2017 pankissa oli juuri 
tapahtunut myyntiskandaali, joka oli herättänyt negatii-
vista huomiota ja vahingoittanut pankin mainetta. Kävi 
ilmi, että Wells Fargo oli luonut asiakkaiden nimissä va-
letilejä ilman heidän suostumustaan. Tämä johtui siitä, 
että pankin palkitsemisjärjestelmän mukaisesti työnte-
kijät saivat palkkioita sen mukaan, kuinka paljon uusia 
tuotteita he olivat myyneet olemassa oleville asiakkail-
leen. Pankin johdon harjoittama voimakas painostus 
vuotuisten tavoitteiden saavuttamiseksi sai työntekijät 
käyttäytymään asiakkaiden edun vastaisesti.

Analysoidessamme Wells Fargon vuonna 2017 katsoim-
me tämän myyntiskandaalin merkittäväksi riskiksi si-
joituksillemme. Tilanne kehittyi kuitenkin sijoituksem-
me jälkeen kielteiseen suuntaan ja pankki päätyi tämän 
myyntiskandaalin vuoksi lopulta tarkkailulistallemme. 
Pankki on parantanut toimintatapojaan ja myönteisiä 
muutoksia tapahtuu. Sen nykyinen johto on ryhtynyt 
toimiin välttämättömien muutosten toteuttamiseksi. 

Uskomme Wells Fargon olevan kehittymässä oikeaan 
suuntaan, mutta aliarvioimme pankin ongelmat ja sen, 
kuinka pitkään ongelmista eroon pääsy kestäisi. Mie-
lestämme Wells Fargolla on Yhdysvaltain markkinoilla 
edelleen vahva kilpailuasema, mutta emme ole varmoja 
sen organisaatiokulttuurin kyvystä hallita tätä kilpai-
luasemaa järkevällä tavalla. Siksi arvioimme osakeomis-
tuksemme myynnin olevan järkevä päätös. 

Keskittyminen rahanpesun vastaisiin toimiin pankkia-
lalla ei ole mitään uutta. Pankeilla on luultavasti ollut 
paljon tekemistä tällä alalla, mutta useimmat osoittavat 
edistyneensä suuresti. 

Danske Bank ei ole toimittanut merkittäviä päivityksiä 
pankin pyrkimyksistä parantaa rahanpesun vastaisia 
ohjelmia vuoden 2019 jälkeen. Samaan aikaan pankin 
tutkimukset Yhdysvalloissa, Tanskassa, Ranskassa ja 
Virossa jatkuvat, ja sakkojen ajankohta ja määrä ovat 
edelleen auki. Joulukuussa Yhdysvaltain ulkomaisten 
varojen valvontavirasto (OFAC) ilmoitti lopettavansa 
tutkimuksensa väitetyistä Yhdysvaltain pakotteiden 
rikkomuksista. Tanskalaiset syyttäjät luopuivat tammi-
kuussa 2021 syytteistä kuutta entistä työntekijää vas-
taan, kun he eivät löytäneet todisteita syytteiden perus-
telemiseksi rahanpesulain nojalla.

Swedbankin osalta tutkimukset ovat yhä kesken Yhdys-
valloissa ja Virossa. Maaliskuussa 2020 Swedbankilla 
oli 217 aloitetta AML:n puutteiden korjaamiseksi, ja 87 
aloitetta on jo pantu täytäntöön. Vaikutusta on vielä vai-
kea nähdä, koska muutoksia on tehty vasta vähän aikaa 
sitten. Toisin kuin Danske Bank, Swedbank on päättänyt 
säilyttää toimintansa Virossa.

Hyvät rahanpesun vastaiset käytännöt ovat pankeille 
välttämättömiä. Niissä jälkeen jääminen voi käydä kal-
liiksi. Seuraamme aihetta tarkasti. 

Tarkkailulista ja sulkulista



I 15 I

Tarkkailulista
Päiväys Yhtiö Rahasto Tilanne

4.7.2018 Danske Bank ODIN Kreditt, ODIN Europeisk Obligasjon Rahanpesusyytökset

11.9.2018 Wells Fargo ODIN USA Liiketoimintaperiaatteet

22.3.2019 Swedbank ODIN Kreditt Rahanpesusyytökset

14.11.2019 DNB
ODIN Kreditt/ODIN Europeisk Obligasjon/ 

ODIN Norge/ODIN Norsk Obligasjon/ 
ODIN Likviditet

Rahanpesusyytökset

19.11.2019 SEB ODIN Kreditt Rahanpesusyytökset

Sulkulista
Päiväys Yhtiö Rahasto Tilanne

1.2.2018 Fortive Corp. ODIN USA Sekaantuminen ydinaseisiin

Tarkkailulista ja sulkulista
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Aloimme jo vuonna 2017 mitata salkkujemme hiilijalan-
jälkeä. Hiilijalanjälki, jota mitataan tässä hiili-intensi-
teetillä, antaa rahaston tasolla kuvan siitä ,kuinka suuria 
tietyn rahaston yhtiöiden päästöt ovat suhteessa tuot-
toihin. Mitä alhaisempi luku, sitä parempi. Kaikki yhtiöt 
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 yhti-

öihin. Hiilijalanjälki osoittaa salkkuyhtiöiden päästöt 
(CO2e vuoden aikana) suhteessa niiden liikevaihtoon 
(vuotuinen liikevaihto rahaston valuutassa) oikaistu-
na osakkeen painolla salkussa. Teemme varainhoitajille 
annetun TCFD:n hiilijalanjälkiraportointia koskevan 
suosituksen mukaiset raportit. Sustainalytics-analy-
sointiyritys laatii laskelmat sijoitusrahastoistamme. Ar-
vioitava avainluku on käytettävissä olevien uusimpien 
tietojen perusteella laskettu rahaston hiili-intensiteetti 
31.12.2021.

Lue tästä lisää tavastamme mitata hiilijalanjälkeä>>

Hiilijalanjälki
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Sustainable

Equities
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Cap

ODIN
Europa

ODIN Global

Rahastot Indeksi

* Päästöt jakautuvat kolmeen eri luokkaan: suorat päästöt (Scope 1), välilliset päästöt energiahuollosta (Scope 2) ja välil-
liset päästöt, jotka ovat syntyneet muiden tavaroiden ja palveluiden ostosta tai myynnistä (Scope 3). Yhtiön päästöjä las-
kettaessa perustana käytetään päästöjä, joihin yhtiö voi itse vaikuttaa, eli Scope 1:een ja Scope 2:een kuuluvia päästöjä. 
ODIN Sustainable Equities sijoittaa yhtiöihin, jotka edistävät siirtymää kohti vihreämpää ja kestävämpää yhteiskuntaa. 
Toisin sanoen yhtiöt pyrkivät tarjoamillaan tuotteilla tai palveluilla vähentämään päästöjä. Tähän päästöjen vähentämi-
seen eivät kuulu yrityksen omassa valvonnassa olevat päästöt (Scope 1 ja 2). Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, jotka toimivat 
paljon päästöjä aiheuttavilla toimialoilla, mutta silloin yhtiöillä on oltava toimialansa kunnianhimoisimmat suunnitelmat 
päästöjen vähentämiseksi. Se, ryhtyvätkö runsaspäästöistä taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt toimiin päästöjen-
sä vähentämiseksi, vaikuttaa ratkaisevasti Pariisin sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen maailmassa.  
Lisätietoa ODIN Sustainable Equities -rahastosta on sivustolla odin.fi.

Alla on osakerahastojemme hiilijalanjälki  
vuonna 2021

*

https://odin.fi/sijoitusfilosofia-ja-esg/vastuulliset-sijoitukset/rahastojen-hiilijalanjalki/
http://odin.fi 
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ODIN tuo markkinoille uuden rahaston

ODIN lanseerasi 29.11.2021 uuden kestävän kehityksen ra-
hastonsa ODIN Sustainable Equities. ODIN Sustainable Equi-
ties on aktiivisesti hallinnoitu globaali osakerahasto, joka kes-
kittyy kestäviin sijoituksiin. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka 
edistävät EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita. 

ODIN Sustainable Equities -rahasto on ODINin uusi pa-
nostus kestävän kehityksen edistämisessä. Yhdistämällä 
pitkän kokemuksensa vastuullisesta johtamisesta laatu-
keskeiseen sijoitusfilosofiaan ODIN on perustanut ensim-
mäisen rahastonsa, jonka pääkohteena on kestävä kehi-
tys. 

Sijoittaessaan ODIN Sustainable Equities -rahastoon asi-
akkaillamme on mahdollisuus osallistua tulevaisuuteen 
suuntautuvaan kestävään arvon luomiseen. Rahastoon 
kuuluvat yhtiöt auttavat ratkaisemaan maailman suuria 
ilmasto- ja ympäristöhaasteita. Maailma on muuttumas-
sa kohti vihreämpää ja kestävämpää yhteiskuntaa. Tek-
nologiansa, innovointikykynsä ja muutoshalukkuutensa 
ansiosta ODIN Sustainable Equities -rahaston yritykset 
edistävät tätä muutosta ja luovat samalla arvoa osakkeen-
omistajilleen.

Rahastoon kuuluu eri puolilta maailmaa huolellisesti va-
likoitu 30–35 kestävän laatuyhtiön joukko. ODINin si-
joitusfilosofian mukaisesti rahaston yhtiöillä on vahva 
markkina-asema omilla markkinoillaan ja niiden luvut 

osoittavat kannattavaa kasvua. Emme aio edetä riski-
käyrällä liian pitkälle, vaan sijoitamme aina asemaltaan 
vakaisiin yhtiöihin, joilla on hyväksi havaittu liiketoimin-
tamalli ja vahva tase. 

Valikoidut kestävyystrendit ovat arvonluomisen kes-
keinen tekijä sijoituskohteinamme olevissa yrityksissä. 
Rahasto sijoittaa joukkoon erilaisia kestävyysteemoja 
uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta tervey-
teen, elämänlaatuun ja sosiaaliseen osallistamiseen. Va-
litsemalla pienen joukon monenlaisia kestävyysteemoja 
edustavista yhtiöistä pystymme keskittymään niistä par-
haisiin ja kokoamaan rahaston, jonka jakauma toimialo-
jen, liiketoimintamallien ja maantieteellisten sijaintien 
suhteen on hyvin monipuolinen.

ODIN Sustainable Equities -rahasto raportoi EU:n uuden 
tietojen antamista koskevan asetuksen (SFDR) 9 artiklan 
mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että osoitamme raporteis-
samme, miten rahaston yhtiöt edistävät rahaston eri kes-
tävyystavoitteita. 

Olemme iloisia ja ylpeitä perustettuamme nyt rahaston, 
jonka ansiosta asiakkaamme saavat mahdollisuuden osal-
listua tulevaisuutta muovaavaan kestävään arvonluomi-
seen. Mahdollisuus seurata kestäviä yhtiöitämme niiden 
matkalla kohti vihreämpää ja kestävämpää yhteiskuntaa 
tuottaa meille suurta iloa.
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ODIN lisää panostustaan nimittämällä uuden kestävyys-
vastaavan
Marte Storaker on nimitetty ODINin uudeksi kestävyys-
vastaavaksi. Nimitys merkitsee huomattavaa vahvistus-
ta ODINin kestävyyspanostukseen.

Marte Storaker saa päävastuun ODINin kestävyystoi-
mista. Samanaikaisesti Jannik Arvesen aloittaa kestä-
vän kehityksen neuvonantajana emoyhtiössämme Spa-
rebank 1 Forvaltningissa.

– Odotan innokkaana työtehtävieni aloittamista ODI-
Nissa. ODIN on pitkäjänteinen varainhoitaja, jossa kes-
tävyys on luonnollinen osa sijoitusprosessia. ODINin sal-
kunhoitajat tekevät upeaa työtä, ja minun tehtävänäni 
on varmistaa, että olemme kestävyysasioissa ajan tasalla 
ja kehityksen kärjessä myös jatkossa, Storaker sanoo.
– Kestävyyden ottaminen huomioon on erottamaton osa 
ODINin sijoitusfilosofiaa ja -kulttuuria. Sekä Marte että 
Jannik pitävät meidät valppaina ja suuntamme vakaana, 
jotta voimme toteuttaa lisätoimia ja tehdä osuutemme 
kestävämmän maailman luomisessa, ODINin sijoitus-
johtaja Alexander Miller sanoo.

Pitkäjänteistä työtä
Meneillään oleva kattava suunnanmuutos kohti kestä-
vää arvonluomista tarjoaa ennennäkemättömiä mah-
dollisuuksia tehdä resurssien käytöstä älykkäämpää ja 
löytää parempia ratkaisuja. Juuri siksi nämä nimitykset 
ovat ODINille ja Sparebank 1 Forvaltningille niin tärkei-
tä — samoin kuin ODINin strategia kestävää kehitystä 
edistävien panostusten lisäämiseksi. Millerin mukaan:
— Olemme pitkään tehneet perusteellista ja kokonais-
valtaista kestävyystyötä erityisesti strategian, rakentei-
den ja sisäisen raportoinnin parissa. Samalla kävimme 
aktiivisesti keskusteluja sijoituskohteinamme olevien 
yhtiöiden kanssa vastuullisuuden merkityksen korosta-
miseksi, hän sanoo.

Valmistautumista kestävään nousuun
Marte Storaker on työskennellyt KLP Kapitalforvaltnin-
gin vastuullisten sijoitusten vanhempana analyytikkona 
ja tuo mukanaan hellittämättömän sitoutumisen kestä-
vään arvonluomiseen. Jannik Arvesenilla on puolestaan 
on 30-vuotinen kokemus pääomamarkkinoista ja kestä-
vyystyöstä. Hän alkaa toimia Marten ja ODINin johto-
ryhmän neuvonantajana kestävyysasioissa.

– Marten palava sitoutuminen ja vankka kokemus ris-
kianalyyseistä, vastuullisesta sijoittamisesta ja kestä-
vyydestä antaa meille vääjäämättä lisäpuhtia toimia 
kestävän kehityksen edistämiseksi. Samalla Jannikin 
kokemus neuvonantajana hyödyttää sekä ODINia koko-

naisuutena, että etenkin Martea ja johtoryhmäämme. 
Se tarjoaa todellista puhtia ja inspiraatiota työhön sekä 
kestävien sijoitusten että aktiivisen omistamisen edistä-
miseksi, Miller sanoo.

Marte Storaker,  
Kestävyys- ja vastuullisuusasioista vastaava

Jannik Arvesen, kestävän kehityksen neuvonantaja, 
SpareBank 1 Forvaltning
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Lääkärit ilman rajoja toimivat kaikkialla maailmassa, 
ja antavat lääkinnällistä hätäapua siellä, missä sitä eni-
ten tarvitaan. He auttavat ihmisiä sotien, konfliktien ja 
katastrofien keskellä.

Sairaalaklovnit tapaavat sairaalassa lapsia ja nuoria. 
Omaiset kertovat, miten nämä tapaamiset lisäävät elä-
män iloa ja vaikean sairaalaelämän hallitsemista. Van-
hemmat kuvailevat myös, miten vahvempi itsetunto 
auttaa lapsia tuomaan esiin terveitä voimia. Tutkimuk-
set osoittavat myös, että nauru ja nautinto vähentävät 
kipua, vahvistavat immuunijärjestelmää ja vähentävät 
stressiä. 

Miljøagentene - on lasten ympäristöjärjestö. Emme tue 
mitään tiettyä poliittista puoluetta emmekä vastaanota niil-
tä tukea. Pyrimme sen sijaan saamaan kaikki puolueet toimi-
maan entistä tehokkaammin maapallosta huolehtimiseksi. 
Emme myöskään kannata mitään maailmankatsomusta tai 
uskontoa, vaan mielestämme kaikkien tulisi oppia kunnioit-
tamaan paremmin toistensa uskoa ja vakaumusta.

Miljøagentene haluavat maailmasta tulevan paikan, jossa 
ihmiset tietävät, mitä luonto kestää, ja toimivat ja elävät 
sen mukaisesti. Teemme työtä puhtaamman ympäristön 
ja turvallisemman tulevaisuuden puolesta. Kannustamme 
kaikkia ympäristön hyväksi toimijoita tutustumaan upeaan 
luontoomme, ja tutkimaan ihmisten ja luonnon keskinäistä 
riippuvuutta.

Hand in Hand - Köyhyyden poistaminen maailmasta 
on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Tämä on 
Hand in Hand-järjestön visio. Se on valtava haaste ja ky-
symys, joka koskee meitä kaikkia – miten ja missä ikinä 
asummekaan ja elämmekään. Mutta miten ihmiset voi-
vat ansaita elantonsa ja nousta köyhyydestä, jos heillä ei 
ole tuloa tuottavaa työtä? 

ODIN Fonder on jo monen vuoden ajan tukenut Hand 
in Hand -järjestön työtä. Pyrimme joka päivä löytämään 
rahastoihimme parhaita yhtiöitä, joilla on hyvä johto. 
Saamme usein mahdollisuuden seurata pientä yhtiötä 
sen matkalla suureksi yhtiöksi. Sijoittamisessa Hand in 
Hand -järjestöön on paljon samaa – köyhimmillä alueilla 
autamme erityisesti sijoittamalla naisiin, joiden perus-
tamat yritykset voivat lopulta tukea koko perhettä. Ih-
misten auttaminen auttamaan itseään on upea sijoitus, 
joka saa yhteisöt ja ihmiset kasvamaan – ja upeat sijoi-
tukset jos mikä on asia, josta me ODINissa todella paljon 
pidämme.

ODINin osuus 

Pidämme tärkeänä sitä, että yhtiöt, joihin sijoitamme, 
käyttäytyvät vastuullisesti ja pyrkivät jatkuvasti pa-
rantamaan toimintaansa. Tämä koskee myös ODINia 
itseään yrityksenä. ODIN kuuluu SpareBank 1 -liittou-
maan, ja sillä on toimipisteet Norjassa, Ruotsissa ja Suo-
messa. Pääkonttori on Oslossa, ja siellä toimii suurin osa 
työntekijöistä. 

Hiilijalanjälkemme pienentämiseksi olemme tehneet 
useita sisäisiä muutoksia. Sitouduimme pitämään ilmas-
totilinpidon vuonna 2020 sekä vähentämään päästöjäm-
me. Ilmastoraportti julkaistiin maaliskuun lopussa 2021. 
Kysymyksessä on tietoinen kuluttaminen, tuhlauksen 
välttäminen ja ilmasto- sekä ympäristöystävällisten rat-
kaisujen valitseminen aina, kun se on mahdollista. 

Tietoinen kuluttaminen
- Energiankulutus 
- Paperi ja tulostus 
- Kertakäyttötarvikkeet/-aterimet
- Lentomatkojen tarkoitus Tuhlauksen välttäminen

- Huomio ruokahävikin minimointiin ja suunnitelmat pakkausten 
 äytön vähentämiseksi. 
- Kaikki jätteet lajitellaan.

Ilmasto-/ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttö   
aina mahdollisuuksien salliessa
- Kaikista kertakäyttöisistä muovi- ja paperitarvikkeista luovutaan.

Joka vuosi annamme joululahjoja hyväntekeväisyyteen. Monien hyvien vaihtoehtoisten kohteiden joukosta valintamme osui 
vuonna 2021 seuraaviin:
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