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Epävirallinen ECOFIN-ministerikokous ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä 
rahoituslaitoksille 
 
 
Hyvä valtiovarainministeri Alexander Stubb, 
 
WWF:llä on merkittäviä odotuksia koskien talous- ja rahoitusasioiden neuvoston tulevaan mielipiteiden 
vaihtoa 22.4., jonka aiheena ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit rahoituslaitoksille. Neljä 
kuukautta Pariisin sopimuksen solmimisesta on nyt kulunut, ja edessämme on tärkeä mahdollisuus 
aloittaa EU-tason keskustelu siitä, kuinka rahoituslaitosten ilmastoriskit huomioidaan ja 
kuinka saada vihreät investoinnit liikkeelle. Aihe nousee keskusteluun juuri oikeaan aikaan, sillä 
globaalien rahoitusvirtojen välitön ohjaaminen uusiin uomiin on avainasemassa maailmanlaajuisen 
energiamurroksen saavuttamisessa.  
 
WWF:n pitkän aikavälin tavoite on varmistaa, että sijoitusportfoliot ovat yhteneviä 1,5 asteen tavoitteen 
kanssa, joka on nyt myös suoraan mainittu Pariisin sopimuksessa. Ei enää riitä, että sijoittaja toimii 
vastuullisesti vain kilpailijoihinsa verrattuna, vaan kaiken sijoitustoiminnan tulee olla 
linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa.  Tämä on ainoa tapa uudistaa energiasektori 
perinpohjaisesti seuraavan 15 vuoden aikana. Fossiilisiin energiamuotoihin ei ole enää mahdollista 
investoida, jotta emme lukkiudu saastuttavaan teknologiaan, jonka alasajo saattaa olla hyvin kallista tai 
mahdotonta myöhemmässä vaiheessa.  
 
Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan ennen Pariisin ilmastokokousta ilmoitettujen osapuolten 
panosten täysi toimeenpano vaatii 13 500 miljardin dollarin investoinnit energiatehokkuuteen ja 
vähähiiliseen teknologiaan vuosina 2015–2030. Tämän kehityskulun on arvioitu johtavan 2,7 asteen 
lämpötilan nousuun. Pariisin sopimuksen 1.5/2 asteen tavoitteet vaativat tätäkin summaa paljon 
suuremman ponnistuksen. Onkin ilmiselvää, että Euroopassa on ryhdyttävä toimiin nopeasti, 
jotta rahavirtamme saataisiin valjastettua ennätysaikataululla toteuttamaan Pariisissa 
yhdessä sovittuja tavoitteita. 
 
Viimeisen kuuden kuukauden aikana on otettu tärkeitä askeleita luoden painetta 
muutokselle: 

• Tutkimukset osoittavat, että ilmastoriskit ovat jo nyt todellinen riski finanssilaitoksille ja trendi 
vahvistuu myös tulevaisuudessa. The London School of Economics on laskenut, että tämä saattaa 
tarkoittaa 24 biljoonan euron menetyksiä maailmanlaajuisille sijoitusomaisuuksille[1]. 
Energiamurroksella on ollut jo nyt merkittäviä taloudellisia vaikutuksia mm. suurille 
eurooppalaisille energiayrityksille.  Eurooppalaisen regulaation vahvistamisella on jo kiire, ja 
uusien tutkimusten mukaan markkinat saattavat reagoida hyvinkin nopeasti ja tehdä 
fossiilisijoituksista ennustettua nopeammin arvottomia[2]. 

• Yksimielisyys siitä, että mitä nopeammin sijoittajia uhkaavat ilmastoriskit otetaan huomioon, sitä 
alhaisemmat kustannukset tulevat olemaan. The European Systemic Risk Board erottaa 
toisistaan niin sanotut “pehmeän laskun” (aikaiset toimet päästöjen leikkaamiseksi) ja ”kovan 
laskeutumisen” (myöhäiset toimet, joiden kustannus sijoittajille suuri) [3]. Myöhäiset toimet eivät 
tuo tullessaan hyötyjä kenellekään. Sen sijaan Mercer, joka on yksi maailman johtavista 
sijoitusalan konsulttiyrityksistä, on osoittanut, ettei 2 asteen skenaario ole pitkän aikavälin 
tuotosta kiinnostuneen sijoittajan kannalta välttämättä negatiivinen ja suojaa paremmin 
ilmastoriskeiltä[4].  

• Sijoittajat ovat jo ottaneet askelia hiiliriskien huomioonottamiseksi. Osoitus tästä on esimerkiksi 
The Principles for Responsible Investmentin (PRI) alullepanema Montreal Pledge[5], jonka 
puitteissa WWF haastoi suomalaisia sijoittajia laskemaan salkkujensa hiilijalanjäljen. Suomessa 

                                                 
[1] London School of Economics (2016), ‘Climate Value at Risk’ of global financial assets 
[2] The University of Cambridge Institute for Sustainability (2015). Unhedgeable risk: How climate change sentiment impacts 
investment http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/unhedgeable-risk.pdf 
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haasteeseen tarttuivat Nordea, Ilmarinen, Osuuspankki, Elo, Handelsbanken, Kirkon 
eläkerahasto sekä SEB-pankki. Myös LähiTapiola, Varma ja Danske Bank ilmoittivat 
samantyyppisistä aloitteista. Tämä jättää silti ulkopuolelle olennaisen osan suomalaisesta 
sijoituskentästä, joka on näin ollen vaarallisen haavoittuvainen hiiliriskille.  

• Lisäksi Global Investor Statement on Climate Change (400 sijoitustahoa, joiden yhteenlaskettu 
varallisuus on 25 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Suomessa toimivista sijoittajista Nordea Asset 
Management ja SEB allekirjoittajina)[6] sekä Portfolio Decarbonization Coalition[7] (johon kuuluu 
suomalaisista sijoittajista Mandatum Life) ovat esimerkkejä sijoittajien halukkuudesta puhdistaa 
omat portfolionsa. Nämä edelläkävijäsijoittajat tarvitsevat poliittiset raamit 
yhtenevyyden sekä tasaväkisen kohtelun takaamiseksi; 

• Viimeisen kuuden kuukauden aikana ennennäkemätön määrä finanssialan 
johtohenkilöitä ja keskuspankkeja on alleviivannut ilmastonmuutoksen tuomia 
riskejä – mukaan lukien Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen lausunnon 22. 
maaliskuuta 2016[8].  

• Kansainvälisellä tasolla on käynnistetty kaksi tärkeää prosessia, joiden tarkoituksena on tarjota 
suosituksia vuoden 2016 loppuun mennessä: The Financial Stability Board (FSB) Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures sekä G20-maiden Green Finance Study Group. EU-tasolla 
ei sen sijaan ole vielä edetty. 

 
Tukeaksemme aikaisia toimia ja välttääksemme markkinoiden hajautumisen, WWF uskoo 
poliittisten toimien ja EU-tason sääntelytoimien olevan välttämättömiä. Suosittelemme 
seuraavia toimenpiteitä: 
 

• Kaikki pääomamarkkinoihin liittyvän sääntelyn täytyy olla linjassa Pariisissa sovitun 1.5/2 asteen 
tavoitteen kanssa.  

• Parempi läpinäkyvyys. Sekä yritysten että sijoittajien tulisikin kartoittaa toimiensa hiilijalanjäljet 
ja varmistaa toimenpiteet, jotta ilmastoriskien tunnistaminen, arvioiminen ja hallitseminen on 
mahdollista.  

• Sijoittajien kiristyvä valvonta, joihin voidaan lukea ilmastonmuutoksen vaikutusten stressitestit. 
• Vihreän sijoittamisen kiihdyttäminen etenkin infrastruktuurikohteisiin. Tämän tukena tulisi olla 

esimerkiksi vihreiden velkakirjojen valtavirtaistaminen.  
 
Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston tulisi vaatia Euroopan komissiota laittamaan alulle useita 
sidosryhmiä osallistava prosessi, jolla rakentaa FSB Task Forcen, G20-maiden Green Finance Study 
Groupin sekä olennaisten kansallisten aloitteiden työn pohjalta, jotta EU-poliittiset ja sääntelevät 
toimenpiteet voitaisiin muodostaa sekä panna toimeen. Capital Markets Unionin puolivälitarkastelu 
vuonna 2017 on selkeä mahdollisuus tämänkaltaisen suositusten toimeenpanemiseksi.  
 
WWF tarjoaa näiden toteuttamiseksi konkreettisia suosituksia lähitulevaisuudessa. 
 
Ystävällisin terveisin,                                             
 
 

 
 
Liisa Rohweder 
pääsihteeri 
WWF Suomi 
 
 

                                                 
[6] http://investorsonclimatechange.org/ 
[7] http://unepfi.org/pdc/ 
[8] Ilmastonmuutoksella kytköksiä myös rahoitusvakauteen (22.3.2016). 
http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/Pages/tiedote06_2016.aspx  
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