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WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

 

Kestävän kasvun rahoittamista koskeva toimintasuunnitelma on osa komission toimia Pariisin 

ilmastosopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Finanssiala tulisi nähdä Pariisin ilmastosopimuksen 

yhtenä tärkeimmistä toimeenpanijoista ja siksi sitä koskevan regulaation tulisi olla linjassa muun 

yhä kiristyvän ilmastopolitiikan kanssa. 

 

Pariisin ilmastosopimuksen 2 artiklan c) kohta nimenomaisesti mainitsee rahavirrat seuraavasti:  

 

”Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions 

and climate resilient development.” 

 

Sijoituksilla voidaan jouduttaa puhtaan energian murrosta, mikä vaatii tällä hetkellä 

lisävipuvartta. Arvioiden mukaan globaali tarve uudelle vähähiiliselle infrastruktuurille vaatii yli 

90 tuhatta miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosien 2015–2030 välillä (tai 6 tuhatta miljardia 

dollaria vuosittain). Tällä hetkellä investointien määrä on kuitenkin vain noin puolet tästä 

tasosta. 

 

WWF:n vuonna 2017 julkaistun raportin (European Asset Owners: 2°C Alignment and 

Misalignment of Public Equity Portfolios) mukaan kotimaiset eläkejätit pärjäävät hyvin, kun 

tarkastellaan eurooppalaisten yhtiöiden osakesijoituksia ilmaston näkökulmasta. WWF:n 

raportissa selvitettiin ensimmäistä kertaa, kuinka hyvin merkittävimpien sijoittajien uusiutuvan 

energian ja kivihiilisijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Raportti osoitti, 

että pohjoismaalaiset ja hollantilaiset huomioivat osakesijoituksissaan eurooppalaisista parhaiten 

Pariisin ilmastosopimuksen alle kahden asteen lämpötilatavoitteen (liite). Suomesta mukana 

tutkimuksessa oli viisi suurinta eläkevakuutusyhtiötä: Keva, Varma, Ilmarinen, Elo ja Valtion 

Eläkerahasto. Raportti ei kattanut kaikkia toimialoja tai omaisuuslajeja, mutta on alustava 

indikaatio siitä, että lisääntyvä regulaatio ei ole uhka omille institutionaalisille sijoittajillemme. 

 

EU on uskaltanut olla edelläkävijä aikaisemminkin, mm. päästökaupassa ja 

ympäristöregulaatiossa, ja samalla vienyt muita maita ja koko maailmaa eteenpäin omalla 

esimerkillään. Johtajuus globaalimaailmassa tuottaa kilpailuetua. Energia- ja ilmastostrategia on 

erinomainen mahdollisuus EU:lle ja Suomelle finanssialan systeemitasoiseen remonttiin, jolla 



 

 

voimme vahvistaa hiiliriskien hallitsemisen ja ilmastonmuutoksen tuomien mahdollisuuksien 

hyödyntämisen.  

 

Valitettavasti valtioneuvoston kirjaama Suomen kanta on vaarassa murentaa suurella työllä 

aikaansaadun erinomaisen pohjan, mikäli muut EU-jäsenmaat yhtyisivät samaan näkemykseen. 

WWF ehdottaa Suomen kannan vahvistamista alla kuvailtujen suositusten mukaisesti. 

 

1. Kansainvälinen globaalitason sääntelyn syntyminen on tärkeää, mutta globaalin 

sääntelyn tavoittelun ei voida antaa viivästyttää EU:n rahamarkkinoiden 

kehittämistä. EU:n rahoitusmarkkinoiden koko on niin suuri, että se voi toimia 

kansainvälisen standardin luojana. EU-alueen toimijat, mukaan lukien mm. suomalaiset 

institutionaaliset sijoittajat, saavat tästä edelläkävijän kilpailuetua. 

 

2. Regulaatio on välttämätöntä. Markkinavoimat eivät ole toimiva vaihtoehto 

regulaatiolle, koska markkinavoimien tuottama muutos on liian hidas. Tästä on saatu 

selvä näyttö. 

 

3. Huolellinen varainhoito edellyttää riskien arviointia ja läpinäkyvää raportointia. 

Tiede on todistanut ilmastoriskit. Ilmastoriskien arviointi ja hinnoittelu ei muodosta 

riskiä markkinoiden vääristymiseen, päinvastoin niiden huomiotta jättäminen vääristää 

sijoitusomaisuuden pitkäntähtäimen arvonmääritystä ja sijoittajan mahdollisuutta tehdä 

informoituja päätöksiä. Sijoitusvarat ohjautuvat nykytilanteessa väärin ja kupla voi 

syntyä esim. hiili-intensiiviseen toimintaan, jota lähitulevaisuudessa odottaa huima 

kustannusten nousu tai alasajo (jos Pariisin ilmastotavoitteissa aiotaan pysyä). 

 

4. Raportointi ei tule aiheuttamaan kohtuutonta taakkaa. G-20-maat antoivat Financial 

Stability Boardille (rahoitusmarkkinoiden vakautta edistävä toimielin) mandaatin ottaa 

tarkasteluun ilmastonmuutoksesta aiheutuviavakausriskejä. Englannin keskuspankin 

pääjohtaja ja FSB:n puheenjohtaja, Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carney 

kokosivat Pariisin ilmastokokouksen aikana työryhmän (Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures) kehittämään New Yorkin entisen pormestarin Michael 

Bloombergin johdolla vapaaehtoisen viitekehyksen hiiliriskienselvittämiseksi ja 

raportoimiseksi. TCFD-suositusten odotetaankin olevan tulevaisuudessa kansainvälisen 

raportoinnin kulmakivi. Komission esitys vahvistaa TCFD-suositusten asemaa ja 

globaalin raportointistandardin syntymistä. 

 

5. Yhdenmukainen standardi on välttämätön, jotta edistetään oikeasti (eikä vain 

näennäisesti) kestävää toimintaa. EU:n kestävyysluokitusjärjestelmästä (taxonmy) on 

tarkoitus tulla jaoteltu ja pilkottu toimialalistaus, joka muodostaa selkeän yhteisen pohjan, 

johon kestävyyttä voidaan peilata. Useat analyysit osoittavat, että sijoittajilla on 

mahdollisuus hyödyntää ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet ja samalla 

muuttaa talouden rakenteita kohti vähähiilisyyttä. Keinovalikoima ulottuu kaikkiin 



 

 

omaisuuslajeihin. Uusimpana trendinä markkinoilla ovat vaihtoehtoisten omaisuuslajien 

vastuullisuusarvioinnin kehittäminen ja vihreät joukkovelkakirjat. Myös 

vaikuttavuussijoittaminen on nostamassa päätään maailmalla, pyrkien saavuttamaan 

positiivisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia tuottojen ohella. WWF:n näkemyksen 

mukaan EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän olisi hyvä olla nyt suunniteltua laajempi 

ja ottaa mukaan myös ns. brown taxonomy (eli luokitella nimenomaisesti haitallinen 

toiminta).  

 

6. Suomen tulisi kannassaan antaa täysi tuki komission toimintasuunnitelmalle ja sen 

aikataulun toteutumiselle. EU:n toimintasuunnitelman aikataulu on 

toteuttamiskelpoinen ja välttämätön. Vieläkin kunnianhimoisempi aikataulu olisi 

asiantuntijaraportin mukaan ollut suositeltava ja tarpeen, jotta välttämättömät muutokset 

saadaan toteutettua riittävän nopeasti.  

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen rahasto, sr 

 

                                                                                         

                                                                                         
Jari Luukkonen       Kaarina Kolle 

Suojelujohtaja       Ilmastoasiantuntija 

 

 

Lisätietoja: Kaarina Kolle, Ilmastoasiantuntija, kaarina.kolle@wwf.fi  
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Liite: Raportin “European Asset Owners: 2°C Alignment and Misalignment of Public Equity 

Portfolios” kuva eurooppalaisten yhtiöiden osakesijoituksista ilmaston näkökulmasta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


