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Viite: U-jatkokirjelmäluonnos koskien kestävän rahoituksen taksonomiaa 
 
Asia: WWF Suomen kommentit 
 
 
EU oli avainasemassa kun kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma ja Pariisin 
ilmastosopimus hyväksyttiin. EU:lla on nyt myös vastuu näiden sopimusten tuloksellisesta 
toimeenpanosta. Nämä kansainväliset sitoumukset tulee ottaa huomioon kaikessa poliittisessa 
päätöksenteossa. Myös finanssialaa koskevan sääntelyn pitää olla linjassa kiristyvän 
ilmastopolitiikan ja kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Institutionaaliset sijoittajat ja 
varainhoitajat voivat omilla toimillaan merkittävästi jouduttaa vähähiiliseen infrastruktuuriin 
siirtymistä. EU:n jäsenmaat voivat nyt tukea ja vahvistaa EU:n kestävän rahoituksen 
toimintasuunnitelmaa seuranneita lainsäädäntöehdotuksia ja huolehtia siitä, että niitä käytetään 
investointien ohjaamiseksi kestävämpään suuntaan. Kestävyysluokitteluasetukseen tulee 
täydentää ympäristön kannalta kestävien (vihreiden) taloudellisten toimintojen lisäksi 
myös luokitus haitallisille (ruskeille) taloudellisille toimille. 
 
U-jatkokirjelmäluonnoksessa todetaan Suomen yleiseksi kannaksi seuraavaa:  

Suomi pitää järkevänä, että taksonomia rakennetaan vihreätä tukevasti, eikä niin 
kutsuttua ruskeaa teollisuutta rankaisevasti, millä voisi olla arvaamattomia ja 
hallitsemattomia vaikutuksia reaalitalouteen. Niin kauan kuin ympäristöystävällisen 
tuotannon kapasiteetti ei pysty korvaamaan täysin ruskeaa tuotantoa, ruskean tuotannon 
rankaisemisella voisi olla merkittäviä vaikutuksia kansalaisten elintasoon ja tätä kautta 
myös yhteiskuntarauhaan.   

 
Emme jaa luonnoksessa esitettyä pelkoa arvaamattomista vaikutuksista reaalitalouteen, 
kansalaisten elintasoon ja yhteiskuntarauhaan. Ruskeassa taksonomiassa ei myöskään ole kyse 
rankaisemisesta, niin kuin luonnoksessa annetaan ymmärtää. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
on välttämätöntä tunnistaa ympäristölle haitallinen toiminta ja tiedostaa tällaisiin 
sijoituskohteisiin liittyvät riskit. Riskien tunnistaminen ja tiedostaminen on kaiken 
sijoitustoiminnan olennainen osa. On ristiriitaista ja virheellistä ajatella, että 
markkinavakaudelle voisi olla hyötyä siitä, että ilmastolle ja koko maapallon 
tulevaisuudelle haitalliset ympäristö- ja kestävyysriskit jätetään luokittelematta. 
 
Ehdotammekin, että yllä olevan tekstin sijaan Suomen yleiskantaan sisältyy seuraavaa: 

Kestävyysluokitteluasetukseen tulee täydentää ympäristön kannalta kestävien (vihreiden) 
taloudellisten toimintojen lisäksi myös luokitus haitallisille (ruskeille) taloudellisille 
toimille. Toiminta olisi vihreää eli ympäristön kannalta kestävää taloudellista toimintaa, 
jos se merkittävästi myötävaikuttaa määriteltyihin tavoitteisiin ja täyttää asetetut 
kriteerit. Ruskea luokitus voidaan asetuksessa toteuttaa peilaamalla vihreän luokituksen 
tavoitteisiin ja kriteereihin. Kestämätöntä eli ruskeaa on toiminta, joka olennaisesti 
vahingoittaa kestäviksi määriteltyjä ympäristötavoitteita. Kestävyysluokitus ei tee 
ruskeasta toiminnasta kiellettyä, vaan tuo läpinäkyvyyttä toiminnan luonteeseen. 



 

 

 
On tärkeää ymmärtää, että ruskeassa taksonomiassa ei ole kyse rankaisemisesta, eikä vihreä 
taksonomia ole kannustin. Tarkoituksena on luoda yhteinen kieli niin, että voidaan tuottaa 
vertailukelpoista tietoa. Taksonomia on ensimmäisessä vaiheessa konkreettinen luettelo aloista 
ja taloudellisista toimista, joista teknisten seulontakriteerien avulla määritetään, ovatko ne 
vihreitä vai ruskeita. Taksonomian sääntelyyn eivät kuulu kannustimet tai rankaisut, tämä 
edellyttäisi erillistä sääntelyä tai muita politiikkatoimia. 
 
Täydentämällä kestävyysluokitteluasetusta ruskealla taksonomialla on mahdollista mitata 
yritysten vihreitä ja ruskeita tuloja. Näinhän on tehty jo vuosia: investointipäätösten tueksi 
kehitettyjä työkaluja tarjoavat yritykset arvioivat yritysten vihreitä ja ruskeita tuloja ja myyvät 
nämä tiedot sijoittajille. Jatkossa tähän olisi käytössä yksi yhteinen EU-tason luokittelu, sen 
sijaan, että käytettäisiin monia erilaisia taksonomioita.   
 
On myös tärkeää huomioida, että maailman suurin monenkeskinen kehityspankki Euroopan 
investointipankki (EIB) on todennut, että ruskean taksonomian määrittely on yhtä tärkeää 
kuin vihreänkin. Tämä on merkittävää, koska EIB:n oma taksonomia on yksi niistä kahdesta, 
jonka varaan EU:n yhteinen luokittelu tulee rakentumaan.  
 
 
 
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 
Suomen rahasto 
 

    
Jari Luukkonen      Mia Rahunen 
Suojelujohtaja      Kestävän kehityksen asiantuntija 
 


