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Viite: U 56/2018 vp jatkokirjelmä koskien kestävän rahoituksen taksonomiaa 

 

Asia: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista 

helpottavasta kehyksestä 

 

Asiantuntija: Raija-Leena Ojanen, Oikeudellinen neuvonantaja, WWF Suomi 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

 

Kestävää sijoittamista helpottava kehys ja siihen liittyvä luokitusjärjestelmä (taksonomia) on 

työkalu ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen hiilivapaaseen yhteiskuntaan edellyttää 

lähivuosina valtavasti investointeja. 

 

Luokitusjärjestelmän tavoite on edistää ja nopeuttaa rahavirtojen ohjautumista kestäviin 

sijoituskohteisiin.  

 

Taksonomian tarkoituksena on luoda yhteinen kieli, jonka avulla voidaan tuottaa vertailu-

kelpoista tietoa sijoituspäätösten taustaksi. 

 

Ns. ruskean taksonomia pitää ottaa osaksi luokitusta heti ensimmäisessä vaiheessa, jotta 

siirtymä kohdistuu oikein molemmissa päissä.  

 

Luokitusjärjestelmän arvo tulee siitä, että taloudellisen toiminnan kestävyysarviointi perustuu 

objektiiviseen tietoon.  

 

Objektiivisuuden periaatteesta on pidettävä vahvasti kiinni, jotta kestäväksi määrittyy 

kaikilla aloilla se, mikä oikeasti on ympäristön/ilmaston kannalta kestävää.  

 

Suomen kantaa tulisi täydentää seuraavasti: 

 

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. 

 

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on välttämätöntä tunnistaa ympäristölle haitallinen toiminta ja 

tiedostaa tällaisiin sijoituskohteisiin liittyvät riskit. Täydentämällä kestävyysluokitusta ruskealla 
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taksonomialla on mahdollista mitata yritysten vihreitä ja ruskeita tuloja. Ruskea taksonomia saa 

kannatusta mm. Euroopan parlamentilta ja Euroopan Investointipankilta. 

 

World Economic Forum arvioi maailmantalouden riskejä vuosittain. Davosissa tammikuussa 

2019 julkaistiin viimeisin raportti (The Global Risks Report 2019 14th Edition), jonka mukaan 

10 vuoden perspektiivillä sään ääri-ilmiöt ja epäonnistuminen ilmastonmuutoksen torjunnassa 

ovat kolmen suurimman globaalin uhan joukossa sekä toteutumisen todennäköisyyden että 

vaikutusten voimakkuudella arvioituna (raportin top 10 listaukset liitteenä). Ilmastonmuutos on 

maailmantaloutta ja koko yhteiskunnan perusteita ravisteleva asia. Jos sitä ei saada hallintaan, 

menee samalla pohja myös kaikelta muulta kestävyystyötä.  

 

Investointipäätösten tueksi kehitettyjä työkaluja tarjoavat yritykset arvioivat yritysten vihreitä ja 

ruskeita tuloja jo nyt ja myyvät nämä tiedot sijoittajille. Jatkossa tähän olisi käytössä yksi 

yhteinen EU-tason luokittelu, sen sijaan että käytettäisiin monia erilaisia taksonomioita. 

EU:n luokittelulla on edellytykset muodostua globaaliksi standardiksi.  

 

Taksonomian sääntelyyn eivät kuulu kannustimet tai rankaisut, nämä edellyttäisivät erillistä 

sääntelyä tai muita politiikkatoimia.  

 

Eduskunnassa joulun alla käytyjen pyöreän pöydän keskustelujen ensimmäinen linjaus vahvistaa 

ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoksi lämpötilan nousun rajoittamisen 1,5 asteeseen. 

Puolentoista asteen tavoite edellyttää nopeita ja tehokkaita toimia. Tämän linjauksen mukaista 

on, että Suomi tukee ja kaikin tavoin edistää kestävän rahoituksen kehyksen läpivientiä, sen 

nopeaa voimaansaattamista ja objektiivista taksonomiaa osana sitä.  

 

 

WWF rakentaa tulevaisuutta, jossa ihminen ja luonto on tasapainossa. 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen rahasto, sr 

 

    
Jari Luukkonen      Raija-Leena Ojanen 

Suojelujohtaja      Oikeudellinen neuvonantaja 
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