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JOHDANTO 

Tämä materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti Sijoituspalvelualan ESG-tutkinnon suorittaville 
sijoitusalan asiantuntijoille. Koulutusmateriaalin tietoja voivat hyödyntää myös muut, jotka 
tarvitsevat perusteita syvällisempää tietoa kestävästä sijoittamisesta ja sijoitusneuvonnasta.  

Koulutusmateriaali kuvaa keskeiset kestävän rahoituksen käsitteet ja yleisimmät 
ammattitermit. Termistö on useassa tapauksessa alun perin kansainvälistä, joten termien 
englanninkielinen nimi ja suomenkieliset synonyymit kuvataan käsiteltäessä ilmiötä 
ensimmäisen kerran.  

Materiaalin pääpaino on kaikkia omaisuusluokkia koskevassa kestävyysnäkökulmassa, jota 
arvioidaan ESG-tekijöitä eli ympäristövaikutuksia (E=Environment), sosiaalisia vaikutuksia 
(S=Social) ja hallinnon (G=Governance) kestävyyttä mittaamalla. Materiaalissa kuvataan 
yleisimmät kestävän sijoittamisen strategiat eli tavat toteuttaa kestävää sijoittamista sekä 
uudistuvan lainsäädännön asettamat vaatimukset sijoituspalvelujen tarjoamiselle.  

Keskeistä sääntelyssä on EU:n kestävän rahoituksen lainsäädäntökokonaisuus (EU Sustainable 
Finance Action Plan), jolla pyritään ohjaamaan sekä julkisia että yksityisiä rahavirtoja kohti 
kestäviä investointeja. Komission arvion mukaan EU-alueella tarvitaan 260 miljardin euron 
vuosittaiset lisäinvestoinnit kestäviin kohteisiin, jotta EU saavuttaisi Pariisin ilmasto-
sopimuksen ja YK:n 2030 -sopimuksen asettamat tavoitteet. Tämän tavoitteen tukemiseksi 
EU kanavoi eri toimijoille julkista tukirahaa Green Dealin (Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma) investointiohjelman kautta tavoitteenaan pitkäjänteinen, kestävä ja hiilineutraali 
talous. On kuitenkin selvää, että julkisen sektorin rahoitus ei ole riittävä muutoksen 
aikaansaamiseksi. Näin ollen finanssisektorilla on merkittävä rooli tavoitteiden 
saavuttamisessa, ja sijoitusneuvonnan osaamisen tulee vastata eri sidosryhmien kasvaviin 
odotuksiin.  

Muutos kohti vastuullista sijoittamista on kansainvälinen ilmiö. Se edellyttää yrityksiltä 
kattavaa ja läpinäkyvää vastuullisuusraportointia, koska ESG-tiedoista tehtävät analyysit ja 
luokitukset perustuvat pitkälti yritysten julkaisemiin tietoihin. Osana EU:n kestävän 
rahoituksen toimintasuunnitelmaa lisätään sekä sijoituskohteiden eli yritysten tiedon-
antovelvollisuutta toimintansa kestävyydestä että rahoitusalan toimijoiden tiedonanto-
velvollisuutta siitä, millaisiin kohteisiin niiden sijoitukset kohdistuvat, miten ne ottavat 
huomioon kestävyysriskit ja sijoituksista aiheutuvat negatiiviset kestävyysvaikutukset ja 
miten ne seuraavat sijoituskohteidensa kestävyystavoitteiden saavuttamista.   

Toistaiseksi vastuullisuussääntely keskittyy ympäristöasioihin, mutta tulossa on kriteerit ja 
raportointivaatimukset myös sosiaaliselle ja hallinnolliselle kestävyydelle.   

Kun toimintaympäristö muuttuu, onpa kyse sitten ilmastonmuutoksen kaltaisista fyysisistä 
muutoksista, asenteista tai sääntelyn muuttumisesta, parhaiten pärjäävät yritykset, jotka 
pystyvät ennakoimaan muutoksia ja sopeuttamaan toimintansa sen mukaiseksi. 
Yhteiskunnan kannalta pelkkä sopeutuminenkaan ei riitä, vaan tarvitaan toimijoita, jotka 
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pystyvät ratkaisemaan ongelmia kestävällä tavalla. Tällaisten yritysten toimintaa EU pyrkii 
tukemaan mm. rahoitukseen liittyvällä sääntelyllä. 

Tämä koulutusmateriaali auttaa hahmottamaan keskeisiä kestävän rahoituksen ja ESG:n 
näkökulmia ja niiden merkitystä sijoitustoiminnassa. Vaikka rahoituspalveluyritys eli 
sijoitusneuvojan työnantaja vastaakin valmiin materiaalin muodossa suurimmasta osasta 
esimerkiksi lakisääteisiä asiakkaalle kerrottavia tietoja, on sijoitusneuvojan kuitenkin 
ymmärrettävä mistä on kysymys, mikä on sijoittajien tehtävä kestävyyteen liittyvissä asioissa 
ja pystyttävä vastaamaan yleisellä tasolla asiakkaan kestävyysasioita koskeviin kysymyksiin.  

Koulutusmateriaali pyrkii samalla lisäämään ymmärrystä siitä, että perinteisen tulosanalyysin 
tunnuslukujen rinnalle on nousemassa uusi ESG-tunnuslukujen joukko ja että lainsäädännön 
vaatimukset ovat jatkuvasti kasvamassa. Vaikka EU:n jäsenmaiden päämäärät olisivat 
yhteiset, käytännön ohjeiden laatiminen on tosin osoittautunut haasteelliseksi. Useiden tässä 
käsiteltyjen kestävään rahoitukseen liittyvien yksityiskohtaisten sääntöjen ja toiminta-
ohjeiden aikataulut (esim. haitallisiin kestävyysvaikutuksiin liittyvät ohjeet ja yritysten 
kestävyysraportoinnin aikataulu ja kattavuus) ovat siirtyneet vuosien varrella eteenpäin ja on 
mahdollista, että osa niistä siirtyy edelleen.  

Materiaalissa esitetyt käytännön tulkinnat ja esimerkit ovat viitteellisiä. Sijoituspalvelujen 
tarjoamisen yksityiskohdat määräytyvät yritysten omien tulkintojen, toimintatapojen ja 
tuotteiden mukaisesti. 

Alan jatkuva seuraaminen on edellytys menestyksekkäälle kestävien sijoituspalvelujen 
tarjoamiselle niin instituutioille kuin yksityissijoittajillekin.  
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1. KESTÄVÄN RAHOITUKSEN MARKKINATILANNE 

Kestävän rahoituksen ja vastuullisen sijoittamisen globaali markkinatilanne on syntynyt sekä 
lakisääteisten että vapaaehtoisten vastuullisuusaloitteiden myötä. 

2.1. Motiivit 

Ennen yrityksiä motivoivat vastuullisuuteen mainekysymykset mutta nyt yhä useammin 
riskienhallinta, lainsäädäntöön varautuminen, sidosryhmien odotukset ja uudet liiketoiminta-
mahdollisuudet. Viimeisen vuosikymmenen aikana keskeistä on ollut sijoittajien tuoma paine, 
jota tukee lisääntyvä lainsäädäntö. Vastuullista liiketoimintaa ei siis tehdä pelkästä vihreästä 
sydämestä vaan kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien vuoksi. Yrityksiä vastuullisuuteen ja 
kestävään kehitykseen motivoivat tyypillisesti seuraavat syyt:  

Taloudelliset mahdollisuudet: 

• Rakennetaan strategista kilpailuetua kilpailijoihin nähden 
• Hyödynnetään kasvaneita liiketoimintamahdollisuuksia 
• Saavutetaan kustannussäästöjä 
• Vaikutetaan rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin 
 

Riskienhallinta: 
 
• Minimoidaan riskejä ja negatiivisia vaikutuksia 
 

Sidosryhmien kasvavat vaatimukset: 

• Omistajien vaatimus 
• Rahoittajan odotukset 
• Lisääntyvä lainsäädäntö ja muutoksiin varautuminen 
• Sitoutetaan työntekijöitä ja parannetaan työntekijätyytyväisyyttä 
• Pyritään lisäämään asiakastyytyväisyyttä 
• Vastataan muiden sidosryhmien odotuksiin 
 

Mainesyyt:  

• Kerrotaan arvojen mukaisesta toiminnasta 
• Rakennetaan brändiä ja julkisuuskuvaa 
• Seurataan kilpailijoita ja ’trendejä’ 
 

 
Sijoittajat analysoivat ESG-tekijöiden vaikutusta sijoituskohteen tuottoon suhteessa riskiin. 
Lähtökohtaisesti sijoittajat haluavat välttää sijoittamasta yrityksiin, jotka menettävät arvoaan. 
Näin voi käydä, jos yhtiön liiketoiminta hiipuu tai loppuu kokonaan esimerkiksi hiilineutraaliin 
yhteiskuntaan siirtymisen seurauksena. On siis tarkasteltava miten paljon yhtiön taseessa on 
arvoaan menettäviä varallisuuseriä. Silloin on tarpeen arvioida myös yhtiön uusiutumis-
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strategiaa – onko sellaista – jotta se voi muuttaa toimintaansa vastaamaan muuttuvaa 
liiketoimintaympäristöä eli esimerkiksi toimimaan hiilineutraalissa yhteiskunnassa. Antaako 
yrityksen vuosiraportti yrityksen taloudellisesta tilanteesta oikean ja riittävän kuvan vielä sen 
jälkeen, kun ESG-riskit on huomioitu? 

Voittajien ja häviäjien tunnistaminen ilmastonmuutoksen vastaisessa liiketoiminnassa onkin 
avainasemassa: Mitkä yrityksen tuottavat sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ratkaisevat 
globaaleja kestävän kehityksen ongelmia – ja mitkä yritykset generoivat lisää ongelmia? 
Minkä yritysten tuotteille on kysyntää vielä vuosikymmenen kuluttua, eli kasvavatko 
arvonmäärityksen perustana toimivat tulevaisuuden kassavirrat?  

Näitä keskeisiä kysymyksiä yrityksen kestävyysnäkökulmien vaikutuksista sen taloudelliseen 
tilanteeseen kannattaa jokaisen sijoittajan miettiä. 

 

2.2. Markkinatilanne  

EU:n kestävän rahoituksen toimintaohjelman tavoitteena on markkinoiden pitkäjänteisyys, 
matalahiilinen yhteiskunta ja rahoitusjärjestelmän kestävyys. Kuviosta 1 käy hyvin ilmi, että 
tilastojen mukaan Eurooppa on selkeä vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä rahamääräisesti 
mitattuna (Morningstars, 2021). Euroopan jälkeen eniten kestäviä sijoituksia tehdään 
Yhdysvalloissa, Aasian talousalueella, Japanissa, Kanadassa ja Australia/Uudessa-Seelannissa. 

 

Kuvio 1. ESG-sijoitusten kasvu kansainvälisesti 

Kestävyystavoitteiden saavuttamisen kannalta yritysrahoituksen ratkaisulla on tärkeä rooli. 
Kestävän yritysrahoituksen ratkaisut yleistyvät myös kansainvälisesti.  
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Kuvio 2. Kansainväliset kestävät lainarahoitusratkaisut yleistyvät nopeasti. Lähde: Bloomberg NEF (2022). 

 

Vihreät joukkovelkakirjat (green bonds) ovat jo hyvin vakiintuneita vaikuttavuussijoittamisen 
keinoja. Ihan viime vuosina vihreät lainat (green loans) ja vastuullisuustavoitteisiin sidotut 
lainat (sustainability-linked loans) ovat yleistyneet nopeasti myös Suomessa. Käytännössä 
tällainen vastuullisuustavoitteisiin sidottu laina eroaa perinteisestä yrityksen pankkilainasta 
siinä, että sen korkomarginaali sidotaan vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Siinä 
etukäteen sovitun vastuullisuustavoitteen, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähenemistavoitteen, saavuttaminen pienentää lainamarginaalia. Sen myötä yrityksen 
lainanhoitokulut pienenevät. Rahoittajan näkökulmasta tällainen lainoitettava kohde on 
pieniriskisempi. 

  



9 

 

2. KÄSITTEET  

3.1. ESG 

Yritysten vastuullisuutta arvioitaessa tarkastelun kohteena ovat niiden ympäristö-, sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset. Sijoittajien käytössä paikkansa on vakiinnuttanut termi ESG, jossa 
taloudellisesta vastuusta käytetään termiä hyvä hallintotapa (governance). 

Yritysvastuun kolme osa-aluetta (ESG) hahmotetaan yleensä erillisinä, koska silloin niiden 
mittaaminen ja seuranta on helpompi organisoida yrityksen rakenteiden mukaisesti. 
Yritysvastuusta viestitään yrityksen eri sidosryhmille kuten omistajille, työntekijöille, 
asiakkaille ja sijoittajille. Yleisiä viestintäkanavia ovat yrityksen viralliset raportit kuten 
vastuullisuusraportti ja vuosikertomus mutta myös nettisivut, sosiaalinen media ja erilaiset 
tapahtumat. Tulossa olevan sääntelyn mukaan lakisääteiset kestävyystiedot on jatkossa 
julkaistava osana hallituksen toimintakertomusta.   

 

Kuvio 3. Yritysvastuu on laaja kokonaisuus, joka rakentuu yrityksen arvojen, kulttuurin, toimintatapojen ja 
päätöksenteon pohjalle. Kuva: Liappis, Pentikäinen & Vanhala (2019) 

Ympäristövastuun asioita ovat esimerkiksi: 

• Kasvihuonekaasupäästöt (CO2) 

• Energiankulutus 

• Vedenkulutus ja jäteveden määrä 

• Jätteiden määrä ja vaarallisten aineiden käyttö 

• Raaka-aineiden kulutus 

• Ekologiset vaikutukset, mm. luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti) 

 
 

 
E = Environment / ympäristö 

S = Social / sosiaalinen vastuu 

G = Governance / hallinto 
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Sosiaalisen vastuun asioita ovat esimerkiksi: 

• Ihmisoikeudet 

• Yksityisyydensuoja 

• Tietosuoja 

• Tuoteturvallisuus ja -laatu 

• Työntekijöiden tyytyväisyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

• Työntekijöiden tasa-arvo ja syrjintä 

• Paikallisyhteisöjen kohtelu 

Taloudellisen vastuun / hallintotavan asioita ovat esimerkiksi: 

• Korruption ja lahjonnan torjunta 

• Rahanpesun torjunta 

• Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta 

• Verovastuullisuus (missä verot maksetaan) 

• Hallituksen riippumattomuus ja moninaisuus (esim. sukupuoli, ikä osaaminen ja 
etninen alkuperä) 

• Johdon palkitseminen 

• Eettiset periaatteet (code of conduct) 

• Sisäinen tarkastus 

Todellisuudessa eri ESG-tekijöillä on paljon päällekkäisiä ulottuvuuksia. Esimerkiksi ilmaston-
muutoksella (ympäristö) on vaikutuksia ihmisten elämään (sosiaalinen) ja yritysten talouteen 
(hallintotapa).  

 

3.2. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, vastuullinen sijoittaminen ja -pankkitoiminta 

Terminologia 

Suomessa käytettävä vastuullisuus- tai kestävyysterminologia ei ole vielä jäsentynyttä, ja 
usein vastuullisuutta ja kestävyyttä näkee käytettävän synonyymeinä. Puhekielessä 
vastuullisuudella saatetaan tarkoittaa reilua ja vastuuta kantavaa, mutta sen merkitys on 
kuitenkin syvempi viitaten pitkäjänteiseen ja maapallon kantokykyä turvaavaan toimintaan. 
Kestävyydellä on selkeämpi yhteys kestävän kehityksen tavoitteisiin. Usein asioihin viitataan 
myös niiden englanninkielisillä termeillä. Talousalan ammattilaisten keskuudessa pelkkä 
”sustis” on arkipäiväinen vastine kuvaamaan kestävyyttä. Keskeisiä termejä ovat kestävyys 
(sustainability), vastuullisuus (responsibility), yritysvastuu (corporate social responsibility, 
corporate responsibility tai corporate sustainability). Rahoituksen osalta puolestaan 
käytetään termejä kestävä rahoitus (Sustainable Finance) ja vihreä rahoitus (Green Finance). 
Sisällöllisesti ’vastuullinen/kestävä’ liiketoiminta/sijoittaminen/rahoitus kattaa kaikki kolme 
ESG:n osa-aluetta, kun taas ’vihreä’ keskittyy nimensä mukaisesti ympäristönäkökohtiin.  
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Vastuulliselle yritystoiminnalle ei ole vielä olemassa yhtä globaalia ja yleistettävää 
määritelmää. Usein ajatellaan, että yleisellä tasolla vastuullisen yritystoiminnan perusta 
lähtee siitä, että sen toiminta ylittää lainsäädännön asettamat minimivaatimukset. Silloin 
kansainvälinen vastuullinen yritys toimii arvojensa mukaisesti kaikissa konsernin yksiköissä 
erilaisista lainsäädännön asettamista minimivaatimuksista huolimatta.  

Historian valossa Brundtlandin komission raportti (1987) on noussut merkittäväksi kestävän 
kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan määrittäjäksi. Sen mukaan kestävä kehitys täyttää 
tämänhetkiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä vastata omiin tarpeisiinsa. 
Huomattavaa on myös se, että jo tuolloin raportissa painotettiin kestävän kehityksen 
kattavan kaikki sen kolme osa-aluetta eikä vain pitkään vallalla ollutta ympäristönäkökulmaa.   

YK:n viitekehykset: Agenda 2030, SDG ja Global Compact 

YK:n sateenvarjon alla esiintyy useita merkittäviä kestävää kehitystä ja eri toimijoiden 
vastuullisuutta edistäviä aloitteita. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, 
hyväksyttiin valtioiden ylimmän johdon tasolla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa 
New Yorkissa vuonna 2015. Agenda 2030:n aikajänne on 2016-2030. Agenda 2030 on valtioita 
poliittisesti sitova asiakirja.  

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) ovat osa Agenda 
2030:tä ja ne tulivat voimaan vuoden 2016 alussa. Kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät 
17 laajaa ja kunnianhimoista tavoitetta kuvion 4 mukaisesti. Tavoitteet linkittyvät toisiinsa, 
eikä yhtäkään tavoitetta voi tavoitella toisen kustannuksella. Kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteuttaminen kuuluu valtioille, mutta yritykset ovat vapaaehtoisesti kertoneet 
miten ne pyrkivät edistämään niitä liiketoiminnassaan, jotta elämä maapallolla kestää 
seuraaville sukupolville.  

 
 
Kuvio 4. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät 17 tavoitetta. 
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YK:n Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, jossa yritykset eri puolilla 
maailmaa ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja 
edistämään liiketoiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  YK:n kestävän 
kehityksen 17 tavoitetta ovat: 

1. Ei köyhyyttä 
2. Ei nälkää 
3. Terveyttä ja hyvinvointia 
4. Hyvä koulutus 
5. Sukupuolten tasa-arvo 
6. Puhdas vesi ja sanitaatio 
7. Edullista ja puhdasta energiaa 
8. Samanarvoista työtä ja talouskasvua 
9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria 
10. Eriarvoisuuden vähentäminen 
11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt 
12. Vastuullista kuluttamista 
13. Ilmastotekoja 
14. Vedenalainen elämä 
15. Maanpäällinen elämä 
16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 
17. Yhteistyö ja kumppanuus. 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 

YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, 
PRI) on vuonna 2006 julkaistu sijoittajille suunnattu aloite, jossa kannustetaan ESG-tekijöiden 
huomioonottamiseen sijoitustoiminnassa. Periaatteet oli allekirjoittanut vuoden 2021 
loppuun mennessä jo lähes 4 000 sijoitusalan organisaatiota ympäri maailman. 

 

Kuvio 5. PRI-allekirjoittajien lukumäärän kasvu vuosina 2006-2020. 
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PRI edellyttää jäsenorganisaatioiltaan säännöllistä raportointia siitä, kuinka ne edistyvät 
vastuullisen sijoittamisen edistämisessä. Raportit ovat avoimesti kaikkien saatavilla PRI:n 
verkkosivulla. PRI:n allekirjoittaneet sijoitusorganisaatiot sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin:  

Periaate 1: Sisällyttää ESG-asiat sijoitusanalyysiin ja päätöksentekoprosesseihin. 

Periaate 2: Toimia aktiivisena omistajana ja sisällyttää ESG-asiat 
omistuskäytäntöihin. 

Periaate 3: Edistää asiaankuuluvaa ESG-raportointia sijoituskohteissa. 

Periaate 4: Edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja 
käyttöönottoa sijoitustoimialalla. 

Periaate 5: Tehdä yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa edistääkseen vastuullisen 
sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa. 

Periaate 6: Raportoida toimistaan ja työnsä edistymisestä vastuullisen 
sijoittamisen periaatteiden toteuttamisessa. 

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet  

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet (Principles for Responsible Banking, PRB) on YK:n 
finanssisektorin vastuullisuutta kannustava aloite, joka allekirjoitettiin vuonna 2019 New 
Yorkissa (UNPFI, 2019). Periaatteet luovat pohjan vastuulliselle pankkitoiminnalle Pariisin 
ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Periaatteet 
allekirjoittaneet sijoitusorganisaatiot sitoutuvat seuraaviin asioihin: 

Periaate 1: Linjaukset (alignment). Linjaamme strategiamme yhdenmukaiseksi 
kansainvälisten viitekehysten kanssa. Strategia tukee yksilöiden tarpeita ja 
yhteisön tavoitteita kuten kestävän kehityksen tavoitteissa, Pariisin 
ilmastosopimuksessa ja muissa olennaisissa kansallisissa ja alueellisissa 
viitekehyksissä tuodaan julki.  

Periaate 2: Vaikuttaminen ja tavoitteiden asettaminen (impact & target 
setting). Kasvatamme jatkuvasti positiivisia vaikutuksiamme ja pienennämme 
negatiivisia vaikutuksia, ja hallitsemme toimintojemme, tuotteidemme ja 
palveluidemme aiheuttamia riskejä ihmisille ja ympäristölle. Asetamme ja 
julkaisemme tavoitteet, joihin voimme vaikuttaa merkittävimmin.  

Periaate 3: Asiakkaat (client & customers). Toimimme vastuullisesti 
asiakkaidemme kanssa kannustaen heitä kestäviin käytäntöihin ja 
mahdollistaen heidän taloudellisen toiminnan, joka luo yhteistä vaurautta 
nykyisille ja tuleville sukupolville. 
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Periaate 4: Sidosryhmät (stakeholders).  Teemme ennakoivaa, vastuullista ja 
osallistavaa yhteistyötä olennaisten sidosryhmien kanssa yhteiskunnan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Periaate 5: Hallinto ja kulttuuri (governance & culture). Sitoudumme näihin 
periaatteisiin tehokkaan hallinnon ja vastuullisen pankkikulttuurin avulla. 

Periaate 6: Läpinäkyvyys ja vastuullisuus (transparency & accountability). 
Tarkastelemme säännöllisesti näiden periaatteiden yksilöllistä ja kollektiivista 
täytäntöönpanoa ja olemme avoimia ja vastuullisia niin positiivisista kuin 
negatiivisista vaikutuksistamme sekä panoksestamme yhteiskunnan 
tavoitteisiin. 

 
Finanssiala ry:n (FA) hallitus päätti kesällä 2019, että koko suomalainen finanssiala sitoutuu 
kansainvälisiin finanssialan vastuullisen toiminnan periaatteisiin, joihin kuuluvat vastuullisen 
pankkitoiminnan periaatteiden lisäksi myös kestävän vakuutustoiminnan ja sijoittamisen 
periaatteet (Finanssiala ry, 2019). 

 

3.3. Kestävyysraportointi kirjavaa    

Lakisääteinen kestävyysraportointi 

Yritysten vastuullisuusraportointi on pitkään perustunut vapaaehtoisuuteen, ja suomalaisten 
edelläkävijäyritysten vapaaehtoinen vastuullisuusraportointi on paljon edistyneempää kuin 
lakisääteiset raportointivelvoitteet.  

Raportointiin liittyvää lainsäädäntöä on ollut EU:ssa vuodesta 2017 lähtien, jolloin astui 
voimaan direktiivi ei-taloudellisen tiedon raportointivelvollisuudesta (Non-Financial 
Reporting Directive, NFRD). Se velvoittaa suuret1 yli 500 työntekijää työllistävät yhtiöt 
raportoimaan yritysvastuun perusasioista. Direktiivi ei kuitenkaan anna yksityiskohtaisia 
määräyksiä siitä, kuinka tarkasti yritysvastuun asioita tulee raportoida ja miten niitä tulee 
mitata.  

EU-tason raportointilainsäädäntöä ollaankin muuttamassa. Uusi sääntely CSRD (Corporate 
Sustainability Reporting Directive) määrittelee NFI-direktiiviä tarkemmin mitä asioita 
yrityksen on kestävyydestä raportoitava ja laajentaa raportointivelvoitteen koskemaan 
mahdollisesti myös aiempaa pienempiä yrityksiä.  Samalla muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportointi muuttuu termiltään kestävyysraportoinniksi. Terminologian muutoksella halutaan 

 

1 Koskee suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä, 
joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. Lisäksi yhtiön liikevaihdon tulee olla yli 
40 miljoonaa euroa tai taseen 20 miljoonaa euroa. 
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korostaa ESG-tekijöiden taloudellista ulottuvuutta. Tulossa olevaa sääntelyä käsitellään 
perusteellisemmin luvussa 5.2.  

Kestävyyssääntelyyn liittyy myös komission helmikuussa 2022 antama esitys yritysten 
hankinta- ja tuotantoketjuja koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (due diligence). 
Huolellisuusvelvoite edellyttää, että yritykset tunnistavat toiminnoissaan ja arvoketjuissaan 
piilevät ihmisoikeus- ja ympäristöongelmat nykyistä määrätietoisemmin ja pyrkivät 
korjaamaan niitä.  

Vapaaehtoisuuteen perustuva kestävyysraportointi 

Kestävyys/vastuullisuusraportointiin on useita yleisesti käytettyjä vapaaehtoisia viitekehyksiä 
kuten GRI, TCFD tai YK:n SDG:t, mutta lakisääteistä vaatimusta niiden käyttämiseen ei ole. 
Yritys voi valita raportointinsa perustaksi esimerkiksi GRI-viitekehyksen ja täyttää samalla 
lakisääteiset vaatimukset. Paine lakisääteisen minimiraportoinnin ylittämiseen tulee 
sidosryhmiltä, kuten sijoittajilta, toimitusketjusta tai asiakkaalta, ja monet yritykset 
julkaisevatkin tietoja vapaaehtoisesti kilpailuetua rakentaakseen.  

GRI suosituin viitekehys 

GRI (Global Reporting Initiative) on yleisesti hyväksytty ja vakiintuneen aseman saavuttanut 
kansainvälinen vastuullisuusraportoinnin viitekehys.  Se on usean eri sidosryhmän yhteinen 
säätiöpohjalla toimiva aloite ja YK:n ympäristöjärjestön UNEP:in yhteistyöelin.  

GRI-viitekehyksestä käytetään usein nimeä GRI-standardi. Se tarjoaa runsaasti eri osa-
alueiden ESG-mittareita, mutta se ei ole varsinainen auditointia edellyttävä standardi. GRI 
korostaa, että yrityksen on tunnistettava ja kuunneltava olennaisia sidosryhmiään, 
raportoitava ESG-tekijöistä kestävän kehityksen kontekstissa ja kuvattava olennaisia ESG-
vaikutuksia.  GRI:n mukaan raportoiva yritys päättää itse, mitkä asiat ovat sille merkityksellisiä 
eli mitä asioita se raportoi.  

TCFD korostaa ilmastoriskejä 

Finanssialalla suosittu Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) korostaa 
ilmastoriskien taloudellisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Euroopan komissio on arvioinut, 
että lähes puolet euroalueen pankkien riskialttiudesta liittyy suoraan tai epäsuorasti 
ilmastonmuutokseen.  

Ilmastoriskit jaotellaan tyypillisesti siirtymäriskeihin (ns. transitioriskeihin) ja fyysisiin 
riskeihin. Siirtymäriskejä syntyy ihmisten ja yhteiskunnan alkaessa muuttaa toimintaansa 
ilmastonmuutoksen vuoksi. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi poliittiset/lainsäädännölliset 
riskit (esim. muutetaan lainsäädäntöä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi). Fyysiset riskit 
voivat olla akuutteja eli ajoittaisia, esimerkiksi myrskyjä. Krooniset fyysiset riskit ovat 
luonteeltaan pysyvämpiä, kuten ilman lämpötilan nousu tai meriveden pinnannousu. 
Suomessa ilmastonmuutoksen fyysisten riskien arvioidaan painottuvan tulvimiseen ja 
meriveden nousuun ja olevan maltillisempia kuin monella muulla alueella Euroopassa.  
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Kuvio 6. Ilmastonmuutos aiheuttaa yrityksille sekä riskejä että mahdollisuuksia.  Lähde: TCFD 

Vaikka julkisessa keskustelussa ilmastoriskit saavatkin paljon huomiota, ilmastonmuutoksen 
hillitseminen luo myös mahdollisuuksia. Uudet liiketoimintamahdollisuudet voivat liittyä 
uusiutuvan energian ja kiertotalouden ratkaisuihin, mutta ne voivat tarjota myös 
liiketoimintansa vakiinnuttaneille yrityksille mahdollisuuden uudistua ja rakentaa strategista 
kilpailuetua. Yrityksen taloudellisen kannattavuuden kannalta on luonnollisesti parempi, että 
riskit pyritään tunnistamaan hyvissä ajoin ja niiden realisoituminen estämään. 
Mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen tuo lisää euroja kassaan, parantaa tulosta ja 
vahvistaa yrityksen tasetta.  

Esimerkiksi kansainvälinen energiajärjestö IEA (International Energy Agency) arvioi, että 
pelkästään energiantuotantoon tehdyt investoinnit kasvattavat BKT:ta maailmanlaajuisesti 
neljä prosenttia vuoteen 2050 mennessä. IEA:n skenaarion mukaan energian kulutus on 
tuolloin pienentynyt kahdeksan prosenttia nykyisestä samalla, kun maailmantalous on 
kaksinkertaistanut. Hyvä esimerkki odotettavissa olevasta energiantuotannon murroksesta 
on IEA:n arvio, jonka mukaan öljyyn ja puhtaaseen energiaan tehdyistä yhteenlasketuista 
investoinneista öljyn osuus oli vuonna 2020 yli 90 prosenttia, mutta puhtaaseen energiaan 
tehtävät investoinnit kasvavat niin, että jo vuonna 2030 osuudet ovat yhtä suuret.  

Toisaalta esimerkiksi sään lisääntyvät ääri-ilmiöt kuten tulvat, rankkasateet ja kuivuus lisäävät 
riskejä metsäpalojen ja satomenetysten kaltaisille taloudellisille tappioille. Niinpä esimerkiksi 
Euroopan pankkiviranomainen EBA on ennustanut ilmastonmuutoksen lisäävän rahoitusalan 
riskejä ja hidastavan BKT:n kehitystä.  
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Hallinto – mikä on johdon ja hallituksen rooli ilmastoriskien ja  
–mahdollisuuksien arvioinnissa, johtamisessa ja hallinnoinnissa? 
 
Strategia – mikä on toimintasuunnitelma riskeihin ja mahdollisuuksiin 
varautumisessa, sisältäen vaikutukset liiketoimintamalliin? 
 
Riskienhallinta – miten riskit on havaittu ja miten niitä hallitaan? 
 
Mittarit ja tavoitteet – miten strategian toteutumista ja riskejä 
mitataan? 

 

Kuvio 7. TCFD-viitekehys korostaa ilmastoriskien merkitystä ja yrityksen varautumista niihin.  

TCFD-raportissa yritys kertoo sijoittajille ja muille tärkeille sidosryhmilleen miten se arvioi 
ilmastoriskin vaikuttavan sen hallintoon, strategiaan, riskienhallintaan ja mittareihin ja 
tavoitteisiin. Mikäli ilmastonmuutos on yritykselle merkityksellinen riski, sijoittajan on tärkeää 
hahmottaa miten yritys ja sen johto on valmistautunut ilmastoriskin hallintaan. Tulokset 
kannustetaan raportoimaan julkisesti. 

 

3.4. ESG-luokitukset 

Yritysten raportoimien ESG-tietojen pohjalta ulkopuoliset vastuullisuusluokittajat tekevät 
yritysten kestävyydestä ESG-luokituksia ja myyvät niitä finanssisektorin toimijoille kuten 
pankeille ja eläkeyhtiölle. Tunnettuja ESG-luokittajia ovat esimerkiksi MSCI ja Sustainalytics. 
Morningstarsin rahastojen vastuullisuusluokitukset puolestaan perustuvat Sustainalytics-
yhtiön ESG-luokituksiin.  

ESG-luokitukset saattavat vaihdella eri luokittajien välillä, eli sama yhtiö voi saada erilaisen 
vastuullisuusluokituksen eri luokittelijalta. Se johtuu siitä, että ESG-luokituksille ei ole 
yhtenäistä arviointitapaa, vaan jokainen ESG-luokittelija tekee analyysin oman metodologian 
perusteella. Tutkimuksen mukaan ESG-luokitusten keskinäinen korrelaatio on vain 0.61 (Berg 
et al. 2019). Vertailutietona Moody’s and Standard & Poor’s luottoluokitusten korrelaatio on 
0.99. Saman yhtiön ESG-luokitus voi erota eri luokittajien välillä seuraavista syistä: 

• Kattavuuserot (scope divergence): yksi luokittaja sisällyttää reittaukseen 
kasvihuonekaasupäästöt, työntekijöiden vaihtuvuuden ja ihmisoikeudet kun taas 
toinen ei ota huomioon näitä kaikkia.  
 

• Painotuserot (weight divergence): luokittajat antavat eri ESG:n osa-alueille 
vaihtelevan painoarvon, esim. E (ympäristö) 50 %, S (social) 25 % & G 
(governance) 25 %, tai ihmisoikeudet saa suuremman painoarvon kuin vaikka 
lobbaus. 
 

• Mittauserot (measurement divergence): luokittajat mittaavat samaa ESG-
ominaisuutta eri indikaattoreilla. Esimerkiksi yksi luokittaja arvioi yrityksen 
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sosiaalisia vaikutuksia työntekijöiden vaihtuvuuden perusteella toisen laskiessa 
työtapaturmien määrää. Molemmat arvioivat sosiaalisia vaikutuksia, mutta ne 
voivat johtaa erilaisiin reittaustuloksiin. 
 

• Aineistoerot (data divergence): reittaajat keräävät aineistoa eri lähteistä. Jotkut 
luokittajat hyödyntävät pelkästään julkisia tietolähteitä (esim. yritysten 
vastuullisuusraportit) ja toiset lähettävät yrityksille tarkentavia kyselyitä. 

ESG-luokitusten metodologisista eroista johtuen on tarkoituksenmukaista vertailla 
sijoituskohteita saman ESG-luokittajan datalla. ESG-luokittajat arvioivat yrityksiä riippumatta 
siitä haluaako yritys olla julkisen arvioinnin kohteena vai ei. Yrityksen edun mukaista on 
julkaista riittävästi olennaisia ESG-tietoja, koska puuttuvat tiedot pienentävät yrityksen ESG-
luokitusta.  
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3. VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN STRATEGIAT 

Vastuullista sijoittamista voi toteuttaa hyvin erilaisilla strategioilla2 sijoittajan arvojen, 
osaamisen, käytettävän ajan ja muiden resurssien puitteissa. Sijoittaja voi käyttää useaa 
strategiaa yhtäaikaisesti esimerkiksi poissulkemalla tiettyjä toimialoja ja tekemällä ESG-
integrointia suotuisina pitämilleen toimialoille. 

4.1. Poissulkeminen 

Poissulkeminen (tai negatiivinen seulonta) on perinteinen vastuullisen sijoittamisen 
menetelmä, jolla on historia eettisessä sijoittamisessa3. Tyypillisesti eettinen sijoittaja tekee 
sijoituspäätöksensä arvopohjansa mukaisesti eikä sijoita esimerkiksi ns. syntiosakkeisiin eli 
alkoholiin, tupakkaan, aseteollisuuteen, aikuisviihteeseen tai uhkapeleihin. Eettisillä 
sijoittajilla on ennen ollut usein uskonnollinen arvopohja, mutta nykyään sijoituskohteiden 
valintaan vaikuttavat yhä useammin myös muut eettiset näkemykset kuten 
ympäristöideologia, mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta (Silvola & Landau, 2019). 
Useat rahastot raportoivat poissulkemisen kohteita, joita edellä mainittujen lisäksi voivat olla 
esimerkiksi eläinkokeet, geenimuuntelu, ydinvoima, palmuöljy, torjunta-aineet ja hiili. 
Vastuulliset sijoittajat tekevät poissulkemista myös kansainvälisten normien tai 
sijoituskohteeseen liittyvien ESG-riskien vuoksi. 

4.2. Suosiminen ja luokkansa parhaat 

Suosiminen (luokkansa parhaat eli best-in-class) on poissulkemisen vastakohta ja perustuu 
positiiviseen seulontaan toimialoittain. Siinä missä yksi sijoittaja poissulkee tiettyjä toimialoja 
(esim. alkoholi), vastuullinen sijoittaja suosii kunkin toimialan vastuullisimpia yhtiöitä (esim. 
korkean ESG-luokituksen saaneet viinintuottajat). Yritykset luokitellaan paremmuus-
järjestykseen yhtiöistä tehtyjen ESG-luokitusten perusteella.  

4.3. Teemasijoittaminen 

Teemasijoittaminen (tai temaattinen sijoittaminen) on vastuullisen sijoittamisen menetelmä, 
jossa sijoittaja suosii sijoituskohteiden valinnassa tiettyä teemaa eli tietyillä toimialoilla 
toimivia yhtiöitä tai tiettyjä tuotteita ja palveluita valmistavia yhtiöitä (Silvola & Landau, 
2019). Suosittuja teemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, hiilineutraalius, 

 

2 Lisätietoja vastuullisen sijoittamisen strategioista löytää esimerkiksi FINSIF:n Vastuullisen sijoittamisen 
oppaasta (2021) ja Silvolan & Landaun kirjasta ’Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin’. 

3  Eettinen sijoittaminen perustuu sijoittajan arvoihin. Eettinen sijoittaja on valmis pudottamaan sijoituksen 

tuotto-odotusta, jotta voi sijoittaa rahansa omien arvojensa mukaisesti ja hyvällä omatunnolla. Syntiosakkeiden 
lisäksi sijoittaja voi poissulkea eettisten valintojen vuoksi muitakin yhtiöitä, joiden toimintaa tai tuotetta hän ei 
pidä hyvänä.   
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metsä, vesi ja kestävä kehitys. Teemasijoittajan motiivina on yleensä joko tietyn teeman 
tukeminen ja suosiminen tai sitten hän näkee tässä teemassa/toimialassa suurta 
tuottopotentiaalia.  

4.4. ESG-integrointi 

ESG:n integrointi sijoituspäätöksiin tarkoittaa, että sijoittamisessa huomioidaan ESG-
tekijöiden vaikutukset sijoituskohteen arvonmuodostukseen. Käytännössä ESG-integroinnin 
käytännöt vaihtelevat eri sijoittajien kesken, koska sille ei ole standardoitua prosessia. 
Ammattimaiset sijoittajat hyödyntävät oman analyysin lisäksi myös useita ulkopuolisia 
tietolähteitä kuten ESG-luokituksia tai -analyysejä. Vaikka ESG:n integrointi sijoituspäätöksiin 
on vastuullisen sijoittamisen edistynein menetelmä, sen prosessit ovat vielä kehittymis-
vaiheessa.  

4.5. Vaikuttaminen  

Vaikuttavuussijoittamisella sijoittaja hakee tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikutusta 
(impact). Suomenkielisessä keskustelussa saatetaan puhua myös impaktisijoittamisesta. 
Yleisimpiä vaikuttavuussijoittamisen instrumentteja ovat vihreät joukkovelkakirjalainat 
(green bonds) ja sosiaalisiin vaikutuksiin pyrkivät sosiaaliset vaikuttavuushankkeet (social 
impact bonds, SIB). Vihreillä joukkovelkakirjalainoilla pyritään negatiivisten ympäristö-
vaikutusten pienentämiseen ja niillä rahoitetaan usein energiatehokkuuteen, uusiutuvaan 
energiaan, joukkoliikenteeseen tai kestävään rakentamiseen liittyviä hankkeita. SIB-hankkeet 
voivat liittyä esimerkiksi työllistymiseen, lasten syrjäytymisen ehkäisemiseen tai maahan-
muuttajien kotouttamiseen. Näistä rahoitusmuodoista kerrotaan lisää sivulla 41.  

4.6. Aktiivinen omistajuus 

Aktiivisella omistajuudella pyritään siihen, että omistajan tavoitteet ohjaavat yhtiön 
strategiaa ja sen myötä yrityksen liiketoimintaa. Aktiivinen omistaja kertoo omista 
odotuksistaan ja tavoitteistaan yritykselle ja ilmaisee tarvittaessa tyytymättömyytensä 
yrityksen toimintaa kohtaan. Vastuullinen sijoittaja voi pyrkiä vaikuttamaan yhtiöiden 
toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin ja keskustelemalla yrityksen johdon kanssa. 
Suurimmilla sijoittajilla on mahdollisuus vaikuttaa myös hallituspaikan kautta.  
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4. KESTÄVÄN RAHOITUKSEN SÄÄNTELY JA MENETTELYTAVAT EUROOPAN UNIONISSA 

Euroopan unioni on viime vuosina ottanut johtavan roolin globaalisti ilmastonmuutokseen 
varautumisessa ja sen ratkaisemisessa. Suuri joukko eri toimialoja ja yhteiskunnan osa-alueita 
koskevia lainsäädäntöhankkeita on jo toteutettu ja suunnitellaan toteutettavaksi.  

Yksi lainsäädännön osa-alue on rahoituspalvelut ja rahoituspalveluiden joukossa sijoitus-
palvelut. Tulevaisuudessa kaikki rahoitus ohjautuu yhä paremmin kestävien periaatteiden 
mukaisesti parhaiten tuottaviin kohteisiin. Maksimaalisen tuoton tavoite asetetaan 
sääntelyllä kohdentumaan aluksi ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen ja jatkossa myös 
sosiaalisesti ja hallinnollisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. 

 

5.1. Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma 

Yksi vuonna 2015 allekirjoitetun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista on ohjata rahoitusta 
ilmaston kannalta kestäviin toimintoihin. Ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä koskevat 
tavoitteet sisältyvät myös EU:n perussopimuksiin. 

Kuten jo tämän materiaalin johdannossa todettiin, Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden 
saavuttaminen ei onnistu pelkästään julkisin varoin. Yksityisen rahoituksen kohdentamiseksi 
muun muassa ilmastotavoitteita tukeviin sijoituksiin Euroopan komissio julkisti vuonna 2018 
kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman (EU Sustainable Finance Action Plan). 
Yksinkertaistettuna toimintasuunnitelmalla ja siihen liittyvällä sääntelyllä halutaan varmistaa, 
että esimerkiksi tuulivoimapuiston rakentaminen saa rahoitusta edullisemmin ehdoin kuin 
vaikkapa kivihiilivoimala.  

Hyvä käytännön esimerkki sääntelyn vaikutuksesta on yksityisautoilun muutos. Hyvin 
todennäköisesti autoteollisuus ei oma-aloitteisesti luopuisi polttomoottorien käytöstä, mutta 
niin tapahtuu useasta sääntelyyn liittyvästä syystä:  

• Auton moottoreiden valmistusta koskevaa lainsäädäntöä on muutettu 
sähkömoottoreita suosivaksi.  

• Päästöjä aiheuttavien autojen autoveroja nostetaan ja sähköautoille tarjotaan 
veroetuja. 

• Lisäksi sääntely ohjaa rahoitusta autorahoituksen osalta. Rahoituksessa ja 
sijoittamisessa vihreäksi luokiteltavan auton hiilidioksidipäästöjen maksimi on 
määritelty 50 g/100 km vuoden 2025 loppuun asti. Sen jälkeen raja on 0 g/100 km.  

Näiden sääntelymuutosten seurauksena investoinnit polttomoottoriteknologiaan auton-
valmistajan, sijoittajan, rahoittajan tai autonostajan tasolla ovat muuttuneet. Yksilötasolla 
muutos näkyy todennäköisesti polttomoottoriauton hankinnan, kuten siihen mahdollisesti 
tarvittavan lainan hinnassa ja saatavuudessa, sekä myöhemmin auton myynnin 
vaikeutumisena.  
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Autojen valmistusta vastaavia esimerkkejä on lähes kaikilla toimialoilla. Kestävä rahoitus on 
yksi merkittävä osa kokonaisuutta, jossa yhteiskuntien toimintaa ohjataan kestävämpään 
suuntaan. 

Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmassa esitellään kymmenen muutosta kolmella osa-
alueella.  

1) Pääomavirtojen ohjaaminen kestäviin sijoituskohteisiin 

• Laaditaan EU:n luokitusjärjestelmä kestävälle toiminnalle.  

• Laaditaan standardit ja merkinnät vihreille rahoitustuotteille.  

• Helpotetaan investoimista kestäviin hankkeisiin.  

• Sisällytetään kestävyys sijoitusneuvontaan. 

• Kehitetään kestävyyden vertailuarvoja.  

2) Ilmastonmuutoksesta, luonnonvarojen ehtymisestä, ympäristön pilaantumisesta 
tai yhteiskunnallisista ongelmista aiheutuvien rahoitusriskien hallinta 

• Sisällytetään kestävyys aiempaa tehokkaammin luottoluokituksiin ja 
selvityksiin. 

• Selkeytetään finanssimarkkinatoimijoiden tiedonantovelvollisuuksia. 

• Sisällytetään kestävyys vakavaraisuusvaatimuksiin. 

3) Läpinäkyvyyden ja pitkäjänteisyyden suosiminen taloudellisessa ja 
rahoitustoiminnassa   

• Vaaditaan yrityksiltä enemmän kestävyystietoja. 

• Edistetään yritysten kestävämpää hallinnointia ja hillitään. 
pääomamarkkinoiden lyhytjänteisyyttä.  

Toimintaohjelman toimeenpano edellyttää uutta sääntelyä. Komissio julkaisikin vielä samana 
vuonna kolme lainsäädäntöehdotusta: kestävyystekijöiden luokittelu, yritysten tiedonanto-
velvoitteet ja vähähiiliset viitearvot.  

Eräänlaisena investointiohjelmana Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2019 Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal Programme). Siinä kaikki 27 EU-maata sitoutuivat 
tekemään Euroopasta ensimmäisen ilmastoneutraalin maanosan vuoteen 2050 mennessä. 
Heinäkuussa 2021 välitavoitteeksi sovittiin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä vähintään 
55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.  

Koska kestävyyden määrittely ei ole yksiselitteistä, EU on luomassa raportointistandardeja ja 
yhtenäistä luokittelujärjestelmää kestävyydelle (taksonomia-asetus) sekä lisäämässä 
yritysten ja rahoittajien kestävyyteen liittyviä raportointivaatimuksia. 
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Myös vähähiiliset viitearvot -asetusta ollaan muuttamassa mm. luomalla kaksi uutta 
vertailutyyppiä: EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo ja EU:n Pariisin sopimuksen 
mukainen vertailuarvo. 

 

Kestävän rahoituksen arvioitu aikataulu (CSRD: komission esitys huhtikuu 2021) 

 

 

Tietoa yritysten toiminnan kestävyydestä tarvitaan lisää 

Kiristyvän ja laajentuvan sääntelyn taustalla on yleinen havainto siitä, etteivät yritysten tähän 
asti raportoimat kestävyystiedot täytä tietojen käyttäjien tarpeita. Tiedon tarvetta lisää 
sijoittajien kasvava tietoisuus siitä, että kestävyyskysymykset voivat vaarantaa yritysten 
taloudellisen tuloksen. Toinen syy on sijoittajien halu tukea toiminnallaan kestävää kehitystä, 
mikä tarkoittaa kestävyystavoitteita edistävien sijoitustuotteiden kasvavia markkinoita. 
Komissio on arvioinut myös Covid-19-pandemian lisäävän sijoittajien kiinnostusta esimerkiksi 
toimitusketjun haavoittuvuudesta. Samalla halutaan herättää yritykset näkemään 
toimintansa kestävyysvaikutukset.  

Tietoa yritysten toiminnan kestävyydestä tarvitsevat paitsi sijoittajat, myös rahoitus-
palvelusektori oman kiristyvän tiedonantovelvoitteensa edellyttämään raportointiin.   
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Tavoitteena enemmän vertailtavuutta ja vähemmän viherpesua 

Vaikka nykyisin voimassa oleva NFI-direktiivi on velvoittanut osan yrityksistä raportoimaan 
toimintansa kestävyydestä, se ei määrittele, mitä ja miten yrityksen on ESG-tietoja 
raportoitava. Lukuun ottamatta yritysten hallinnointia (esimerkiksi Suomessa listayhtiöitä 
velvoittava Corporate Governance -ohjeistus) vastuullisuudelle tai kestävälle liiketoiminnalle 
ei ole tähän asti ollut minkäänlaisia yhteismitallisia määritelmiä, ja yritykset raportoivat 
toiminnoistaan varsin vapaasti. Eri sijoituskohteiden vertailu on siis ollut kestävyyden 
näkökulmasta vaikeaa, jos ei mahdotonta, sekä yksityissijoittajille että ammattilaisille.  

Määritelmien puute ja yritysten laaja vapaus päättää vastuullisuustietojensa raportoinnista 
on houkutellut tunnetusti viherpesuun tai uudemmalla termillä ESG-pesuun. On tuotu esiin 
vain niitä asioita, jotka yrityksessä on hoidettu hyvin ja niitäkin on voitu laadullisella kuvailulla 
värittää. Raportointi liiketoiminnan kielteisistä vaikutuksista on ollut suhteellisen helppo 
jättää kertomatta. Toisaalta on myös yrityksiä, joiden toiminta voi olla hyvinkin kestävää, 
mutta joiden raportointi on niin suppeaa, etteivät sijoittajat pysty sen perusteella arvioimaan 
yritystä vastuullisena sijoituskohteena. Komissiokin on todennut, että tähänastisten 
vaatimusten ylimalkaisuuden ja raportointikehysten suuren määrän vuoksi yritysten on 
vaikeaa tietää tarkasti, mitä tietoja niiden olisi raportoitava. Lisäksi yrityksillä on usein 
vaikeuksia saada tarvitsemiaan tietoja toimittajilta, asiakkailta ja kohdeyrityksiltä.  

Vastaavasti rahastosijoittajaa on hämmentänyt ja varoituskelloja soittanut, jos pankin kaikki 

rahastot ovat yllättäen muuttuneet kestävän kehityksen tai vastuullisen sijoittamisen 

rahastoksi.  

 

5.2. Yritysten raportointivelvollisuus laajenee   

CSRD-direktiivissä raportoinnille asetetaan selkeämmät vaatimukset, ja komission 
huhtikuussa 2021 julkistaman esityksen mukaan raportointivaatimus laajenisi koskemaan 
myös listattuja pk-yrityksiä. Tästä käydään kuitenkin vielä keskustelua, ja Euroopan neuvoston 
kanta helmikuulta 2022 on, että direktiivi ei koskisi ainakaan kaikilta osin pk-yrityksiä edes 
alkuperäisen siirtymäajan jälkeen. Euroopan neuvosto esittää myös voimaantulon siirtämistä 
pääosin vuodella eteenpäin.  

Uutta on, että raportissa on kuvattava suoritusmittarit eli ne laadulliset ja määrälliset 
tunnusluvut, joiden perusteella kestävyystuloksia ja kehitystä voidaan vertailla ja tavoitteiden 
saavuttamista arvioida. Strategiassa on myös kuvattava olennaiset kestävyysriskit, -
mahdollisuudet ja -vaikutukset sekä miten organisaatio hallitsee niitä.   
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Yritysten on tulossa olevan CSRD-sääntelyn mukaan raportoitava kestävyydestä EU-taksonomian ja ESG-
jaottelun mukaisesti. (Kuvan suomennokset tekijän.) 

Yritysten CSRD-kestävyysraportoinnin tuomat tärkeimmät muutokset ovat: 

• Raportointivelvollisuus laajenee myös pienempiin yrityksiin (pienillä yrityksillä 
siirtymäaika). 

• Raportoinnin on oltava yksityiskohtaisemmin määriteltyjen tietovaatimusten ja 
kestävyysstandardien mukaista. 

• Tiedot on julkaistava toimintakertomuksessa ja koneluettavassa muodossa. 

• Kestävyystiedot on varmennettava.  

• Kestävyysraportoinnin sisältävät toimintakertomukset on toimitettava kansalliseen 
tiedotevarastoon kuten esimerkiksi listattujen yritysten taloudelliset raportit 
tähänkin asti.   
 

Entistä vahvempi tulokulma on ns. double materiality -käsite, joka tarkoittaa, että 
raportoinnissa on otettava huomioon kestävyyteen liittyvien asioiden (esimerkiksi ilmaston 
lämpenemisen) taloudellinen vaikutus yritykselle ja vastaavasti yrityksen vaikutus ympäristön 
ja yhteiskunnan kestävyystekijöihin (kuten ilmaston lämpenemiseen). Myös ajallista vertailua 
halutaan lisää. Raportoitavat ympäristöasiat ovat samat kuin EU:n taksonomia-asetuksessa.  

Toisin kuin perinteinen tilinpäätös, tähän asti yleensä vain suurimpien listayhtiöiden 
vastuullisuusraportit ovat olleet ulkopuolisen tarkastamia. Tekeillä olevissa säädöksissä on 
tarkemmat vaatimukset kestävyystietojen ulkopuolisesta varmentamisesta. Pakollinen 
varmentaminen koskisi tulevien kestävyysraportointistandardien noudattamista.  
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Yritysten kestävyysraportointisääntelyn (CSRD) arvioitu aikataulu  
Euroopan neuvoston näkemyksen mukaan  

 

 

Tekeillä on myös yhteiset kriteerit sosiaalisen kestävyyden ja hallinnon kestävyyden 
raportointivaatimuksille. Näihin raportointivaatimuksiin on tekeillä työkaluksi taksonomia-
kriteeristö samaan tapaan kuin nyt on osalle ympäristöasioista. 

 

5.3. Taksonomiasta määritelmä kestävyydelle – ensimmäisenä ympäristö (E) 

Taksonomia eli tieteeseen perustuva käsitteistö ja luokittelujärjestelmä on EU:n ratkaisu 
siihen, että EU-alueelle saadaan määritelmä siitä mikä on ’kestävää’ tai ’vihreää’. Vihreä 
viittaa ympäristöasioihin, kestävyys kattaa myös sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun. 
Tieteeseen perustuva tarkoittaa, että kestävyystavoitteet ovat linjassa sen kanssa, mitä 
uusimman ilmastotutkimuksen valossa pidetään välttämättömänä Pariisin ilmasto-
sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Taksonomia on keskeinen väline siihen, että yritysten kestävyysraportointi olisi keskenään 
vertailukelpoista ja luotettavaa. Ensimmäiseksi taksonomiassa on saatu valmiiksi ilmaston-
muutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät luokittelut. 
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Keskeinen täydennys aikaisempaan sääntelyyn on ei-merkittävää-haittaa-periaate (do no 
significant harm, DNSH). Se on lisämääre ensisijaisille taksonomiamääritelmille, eli yrityksen 
toiminnan on täytettävä ensisijaiset tavoitteet eikä se saa aiheuttaa harmia muille tavoitteille. 

Jotta yrityksen liiketoiminta on taksonomian mukaista ilmastonäkökulmasta, sen tulee 
ensinnäkin täyttää taksonomiassa määritellyt ehdot ilmastonmuutoksen hillintään ja 
sopeutumiseen liittyen. Toiseksi se ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille ympäristö-
tavoitteille (do not significant harm). Kolmanneksi toiminnan tulee vielä olla YK:n, OECD:n ja 
ILO:n eettisten työ- ja ihmisoikeusperiaatteiden mukaista. Yrityksen liiketoiminta ei siis ole 
vastuullista tai kestävää esimerkiksi tilanteessa, jossa se kylläkin hidastaa ilmastonmuutosta 
mutta aiheuttaa samaan aikaan merkittävää haittaa esimerkiksi biodiversiteetille tai polkee 
ihmisoikeuksia.  

Kyseessä on merkittävä muutos, jos sitä verrataan aiempaan sääntelyynkin heijastuneeseen 
taloudellisen edun periaatteeseen pohjautuvaan ajatteluun yritystoiminnasta.  

 Kestävyystaksonomian rakenne  

Taksonomia sisältää seuraavat 
ympäristötavoitteet:  

1) Ilmastonmuutoksen hillintä  
2) Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
3) Vesivarojen ja merten luonnonvarojen  
          kestävä käyttö ja suojelu 
4) Siirtyminen kiertotalouteen 
5) Ympäristön pilaantumisen ehkäise-  
         minen ja vähentäminen 
6) Biologisen monimuotoisuuden ja eko-  
         systeemien suojelu ja ennallistaminen. 
 
 
 
 

Komissio on määritellyt ns. tekniset arviointikriteerit, joilla määritetään, millä edellytyksillä 
taloudellista toimintaa pidetään ilmastonmuutoksen hillintää tai ilmastonmuutokseen 
sopeutumista merkittävästi edistävänä. Arviointikriteerit on laadittu myös sille, aiheuttaako 
kyseinen taloudellinen toiminta merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille.  
 
Sääntely sisältää yksityiskohtaiset kriteerit tällä hetkellä yhdeksälle sellaiselle pääluokalle, 
joiden katsotaan voivan sekä hillitä ilmastonmuutosta että auttaa sopeutumaan siihen 
(taksonomian 1. ja 2.  ympäristötavoite). Niitä ovat  
 

1) metsätalous  
2) suojeluun ja ennallistamiseen liittyvä toiminta  
3) valmistus 
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4) energia  
5) vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 
6) liikenne  
7) rakennus- ja kiinteistöala  
8) informaatio ja viestintä  
9) ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta.  

Pääluokilla on paljon alaluokkia, kuten kosteikkojen ennallistaminen, raudan ja teräksen 
valmistus, sähkön varastointi, datavetoiset ratkaisut kasvihuonekaasupäästöjen vähen--
tämistä varten ja erilaiset sähkön ja lämmön tuotannon menetelmät.  

Lisäksi on neljä pääluokkaa, jotka auttavat yhteiskuntaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen 
(taksonomian 2. ympäristötavoite). Niitä ovat: 

10)   rahoitus ja vakuutus 
11)   koulutus 
12)   terveydenhuolto ja sosiaalinen toiminta 
13)   taide, viihde ja virkistystoiminta. 

Taksonomian ensimmäinen ympäristötavoite eli ilmastonmuutoksen hillintä koskee siis 
yhdeksää osa-aluetta ja toinen tavoite eli ilmastonmuutokseen sopeutuminen 13 osa-
aluetta. Neljän muun tavoitteen (vesi, kiertotalous, saasteet, biodiversiteetti) luokittelua ei 
ole vielä määritetty. Käsitteistö laajenee tulevaisuudessa kattamaan kaikki nämä ympäristön 
osa-alueet ja myöhemmin vielä sosiaalisen ja hallinnollisen taksonomian.  

Kyseessä syvällinen yritysten toiminnan ohjaamiseen liittyvä muutos. Sijoitusneuvonnan ja 
sijoittamisen näkökulmasta käsitteistö on olennainen, sillä sijoituskohteita arvioidaan ja 
sijoituksia kohdennetaan taksonomian avulla. 

 
Liiketoiminta voi olla kestävää, vaikka sitä ei olisi mainittu taksonomiassa 

Kaikki liiketoiminta, kuten maatalous tai tiettyjen kemikaalien valmistus, ei ole mukana 
luokittelussa. Tällainen toiminta ei ole taksonomiakelpoista (eligible), ainakaan tässä 
vaiheessa. Toiminnan puuttuminen luokittelusta ei kuitenkaan tarkoita, etteikö toiminta voisi 
silti olla kestävää. Vastaavasti liiketoiminta voi löytyä taksonomialuettelosta, mutta jos se ei 
ole kestävyydeltään taksonomian teknisten arviointikriteerien mukaista, se ei ole takso-
nomian mukaista.    

 

 
Kaikki eivät voi olla keskiarvoa kestävämpiä 
 
Sirpa Pietikäinen (kok.), europarlamentin toinen pääneuvottelija sijoituskohteiden 
kestävyysluokittelussa: ”Taksonomian mukaan vihreän rahoituskohteen kriteerit ovat 
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tiedeperusteisia, niille on selvät indikaattorit, ja ne käyttävät parasta saatavilla olevaa 
teknologiaa, joka on päästövaikutuksiltaan merkittävästi yleistä toimialan keskiarvoa 
parempaa. Eli se on erään sortin luomuperuna. Taksonomia määrittelee, mitä se 
luomu on, mutta sehän ei sano, etteivätkö muutkin potut olisi syötäviä ja jopa 
herkullisia. Kaikki rahoitus ei voi myöskään olla vihreää, koska kaikki eivät voi olla 
merkittävästi keskiarvoa parempia.” (Viisas Raha, 21.2.2022, toimittaja Juha 
Peltonen)  

 

Toiminnot, jotka eivät tue ilmastoneutraaliuutta mutta ovat välttämättömiä siirtymässä 
ilmastoneutraaliin talouteen, on luokiteltu siirtymätoiminnoiksi tai mahdollistaviksi 
toiminnoiksi. Niiden kasvihuonekaasupäästötasojen tulee vastata toimialan parasta 
suorituskykyä. Komissio on esittänyt helmikuussa 2022 maakaasua ja ydinvoimaa 
siirtymätoiminnoiksi tai mahdollistaviksi toiminnoiksi, mikä on herättänyt laajalti keskustelua.  

Muut kuin ilmastonmuutoksen hillintää tai sopeutumista koskevat ympäristöön liittyvät 
arviointikriteerit tulevat tämänhetkisen (maaliskuu 2022) suunnitelman voimaan vuonna 
2023.  

EU:n taksonomia-asetus annettiin kesäkuussa 2020, ja sitä sovelletaan asteittain. Tällä 
hetkellä taksonomia-asetuksen mukainen raportointi koskee niitä yrityksiä, joita koskee 
nykyinen NFI-direktiivi. NFI-direktiivin korvaavan CSR-direktiivin myötä taksonomia-
raportointivelvollisuus laajenee koskemaan asteittain myös pienempiä ja listaamattomia 
yrityksiä.  

Sekä rahoitusalan yritysten että muiden NFI-direktiivin piiriin kuuluvien yritysten tulee 
raportoida vuosilta 2021 ja 2022 ainoastaan tieto siitä, kuinka suuri osa niiden liikevaihdosta, 
pääomamenoista ja toimintamenoista muodostui sellaisesta taloudellisesta toiminnasta, joka 
on mukana taksonomia-asetuksessa eli on ns. taksonomiakelpoista.  

Tilikaudelta 2023 muiden kuin rahoitusalan yritysten on raportoitava mikä osuus niiden 
liikevaihdosta, investoinneista ja käyttömenoista on toimintaa, joka taksonomian mukaisesti 
hillitsee ilmastonmuutosta tai auttaa yhteiskuntaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen.  

Esimerkiksi sementin valmistus katsotaan ympäristön kannalta kestäväksi, jos sen 
valmistuksen aiheuttamat päästöt alittavat taksonomiassa asetetun raja-arvon. Jos yritys 
valmistaa sementtiä useilla eri valmistusmenetelmillä, yrityksen sementinvalmistuksesta vain 
osa on ehkä taksonomian mukaista. Tilikaudelta 2023 alkaen raportoinnin on oltava osa 
hallituksen hyväksymää toimintakertomusta ja ulkopuolisen varmentama.  

Koska rahoitusalan yhtiöt tarvitsevat tiedot sijoituskohteidensa toiminnan kestävyydestä 
ennen kuin ne voivat raportoida omista sijoituksistaan, rahoitusalan yritykset alkavat 
raportoida taksonomian mukaisuudestaan vasta tilikaudelta 2024. Tilikaudelta 2026 alkaen 
raportointivelvollisia ovat myös nykyistä pienemmät yritykset.   
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Taksonomia-asetuksen mukainen raportointi tarkoittaa raportointia aluksi taksonomia-
kelpoisten ja myöhemmin taksonomian mukaisten liiketoimintojen osuudesta liikevaihdosta, 
pääomamenoista (CapEx) ja toimintamenoista (OpEx) sekä laadullista kuvailua.  

Taksonomiakelpoisuus (eligibility): yrityksen taloudellinen toiminta sisältyy laadittuun 
taksonomiaan. Yrityksen toiminnasta voi sisältyä luokitukseen vain osa tai koko liiketoiminta.  

Taksonomian mukaisuus (alignment): yrityksen taloudellinen toiminta on kestävää eli se 
täyttää taksonomiassa juuri tuolle toiminnalle määritellyt tekniset arvot. Yrityksen 
liiketoiminnasta osa voi olla taksonomian mukaista ja osa ei.  

 

Tulossa sosiaalisen kestävyyden (S) ja hallinnon (G) taksonomia  

Taksonomia-asetus tulee laajentumaan E:stä eli ympäristöstä myös muihin ESG-alueisiin. 
Sosiaalisen kestävyyden taksonomiasta julkaistiin esitys helmikuussa 2022. Rakenne-
ehdotus sisältää kolme pääluokkaa:  

• säälliset työskentelyolosuhteet koko toimitusketjussa (decent work including for 
value-chain workers) 

• riittävän hyvät elinolosuhteet (adequate living standards and wellbeing for end-
users) 

• inklusiiviset ja kestävät yhteisöt (inclusive and sustainable communities and 
societies). 

Näiden alla tavoitteita ovat terveys ja turvallisuus, terveydenhuolto, asuminen, palkat, 
syrjimättömyys, kuluttajan terveys ja paikallisen yhteisön toimeentulo. Yrityksen tulisi 
toiminnallaan siis lisätä sosiaalista kestävyyttä, aivan kuten hillitä ilmastonmuutosta.  

Myös kestävyystekijöihin liittyvään hallintoon on ehdotettu yhteisiä kriteereitä. Ensimmäinen 
tavoite on vahvistaa kestävyysnäkökulmia perinteisessä hallintomallissa, eli esimerkiksi 
kestävyysasioiden asiantuntemusta ylimmässä johdossa. Muita tavoitteita ovat mm. harmaan 
talouden vastaiset toimet, ei-agressiivinen verosuunnittelu sekä hallituksen monimuotoisuus.   

Sosiaalisen tai kestävä hallinnon taksonomian yksityiskohtaiselle laatimiselle, vahvistamiselle 
tai käyttöönotolle ei ole vielä tarkkaa suunnitelmaa.   
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Standardeja luvassa – kirjanpitokäytäntö muuttuu globaalisti 

Koska vapaaehtoisilla raportointimalleilla ei ole onnistuttu yhdenmukaistamaan yritysten 
kestävyysraportointia, tekeillä on EU-sääntelyn lisäksi myös kestävyystietojen kansainvälistä 
vertailtavuutta helpottavia raportointistandardeja.   

IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundationin alle on perustettu 
International Sustainability Standards Board (ISSB) kehittämään nimensä mukaisesti 
kansainvälisiä kestävyysstandardeja. ISSB aloitti työnsä vuonna 2022 ilmastoaiheista, joista 
on poliittinen yhteisymmärrys Pariisin ilmastokokouksen pohjalta. Kunnianhimoisena 
tavoitteena on julkaista ensimmäinen standardi vuoden 2022 aikana.  

Tulevaisuudessa listayhtiöiden vertailukelpoinen IFRS-raportointi laajenee siis kahden osa-
alueen globaaliksi raportointistandardistoksi, kun nykyisten taloudellista raportointia 
koskevien IFRS-standardien rinnalle tulevat IFRS-kestävyysraportointistandardit. Tämä 
tarkoittaa, että kirjanpitokäytäntö tulee lähivuosina muuttumaan.  

Euroopassa kestävyysstandardeja laatii EU:n komission tilaamana Euroopan 
tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group). Eurooppalaisessa sääntelyssä lähtökohtana tullee olemaan kansainväliset ISSB:n 
standardien mukaiset vaatimukset, jonka päälle EU laatii omat lisävaatimuksensa. Karkeasti 
vertailtuna ISSB:n näkökulma keskittyy sijoittajiin ja EFRAGin kohderyhmä on laajempi. 
EFRAG:n työn tulosten odotetaan näkyvän CSRD:n toimintaohjeissa ja myös IFRS-
raportoinnissa.  EFRAGin ensimmäisten standardien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023. 
Sääntelyn yhtenä tavoitteena on raportoinnin globaali vertailtavuus.   

Uudet raportointivelvoitteet eivät poista mahdollisuutta, että yritys raportoisi kestävyys-
tiedoistaan edelleen myös esimerkiksi GRI-viitekehyksen mukaisesti.  
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5.4. Mitä rahoituspalveluyritysten on kerrottava asiakkailleen kestävyydestä? 

Rahoituspalveluyritykset ovat saman sääntelyn piirissä kuin muutkin yritykset, kun 
tilinpäätösraportointi laajenee kattamaan myös ESG-tiedot tulosraportointiin verrattavalla 
tavalla. Sijoittamisen näkökulmasta tulosraportointi ja jatkossa ESG-raportointi on tärkein 
tietolähde sijoituskohteiden arvioinnissa ja sijoituspäätösten tekemisessä.  

Perinteisesti asiakkaiden kanssa keskustellaan sijoitustuotoista ja riskeistä sekä tuotteista 
työnantajayrityksen toimintamallin mukaisesti. Perinteiset sijoituspalveluiden tarjoamisen 
menettelytavat laajenevat nyt lakisääteisestikin käsittämään kestävyyteen liittyviä seikkoja. 

 
5.4.1. Kestävyystiedot ja uusia vaatimuksia sijoitusneuvontaan  

Rahoituspalveluyritysten tiedonantovelvollisuus laajeni keväällä 2021 voimaan astuneella 
kestävän rahoituksen tiedonantovelvollisuusasetuksella eli SFDR-asetuksella (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation). Sillä pyritään lisäämään avoimuutta siitä, miten 
finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat ottavat kestävyysriskit huomioon sijoitus-
päätöksissään sekä sijoitus- tai vakuutusneuvonnassaan. Lisää kestävyysraportoinnin 
sääntelyä ja myös käytännön raportointiohjeita on luvassa myös jatkossa.   

SFDR-asetus on osa EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa ja koskee EU:ssa 
toimivia rahoituslaitoksia eli pankkeja, vakuutuksenantajia, varainhoitajia ja sijoituspalvelu-
yrityksiä. Rahoitusneuvojia ovat sijoitusneuvontaa tarjoavat sijoituspalveluyritykset ja 
luottolaitokset ja vakuutusneuvontaa tarjoavat vakuutusedustajat ja vakuutusyritykset sekä 
rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat. Soveltamisalaan eivät Suomessa kuulu 
vakuutusedustajat, joilla on palveluksessaan vähemmän kuin kolme työntekijää. 

Rahoituslaitosten on annettava kestävyyteen liittyviä tietoja sekä yhtiö- että tuotetasolla. 
Erityisvaatimuksia on asetettu tuotteille, joilla yhtiö ilmoittaa olevan ns. kestävyystavoitteita. 
Raportointivaatimukset liittyvät erityisesti sijoituskohteiden edistämiin tavoitteisiin, 
sijoitusten kestävyysriskeihin ja sijoitusten pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin. 

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää 
tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaa olla sijoituksen arvoon olennainen 
kielteinen vaikutus. 

Rahastojen kestävyysraportointisääntelyn yhtenä tavoitteena on luonnollisesti viherpesun 
vähentäminen. Sääntelyn mukaan yhtiön on tuotava esiin tavoitteiden lisäksi sijoitusten 
”pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset” (Principal Adverse Impacts, PAI). Pääasiallisilla 
haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätöksistä mahdollisesti suoraan tai 
välillisesti aiheutuvia olennaisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai 
sosiaalisille tekijöille. Haitallisia kestävyysvaikutuksia ovat esimerkiksi hiilidioksidipäästöt tai 
jätteiden laskeminen vesistöihin.  
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Haitalliset kestävyysvaikutukset esitetään yhteisten indikaattoreiden avulla. Pakollisia 
indikaattoreita on 18 ja vapaavalintaisia 46.  

Pakollisia ympäristöä koskevia indikaattoreita ovat esimerkiksi:  

• kasvihuonekaasupäästöt  

• veden ja energian kulutus 

• jätteiden määrä.  

Pakollisia sosiaalisia vaikutuksia ovat esimerkiksi 

• työturvallisuuteen liittyvät asiat 

• korruption torjuntaan liittyvät periaatteet. 

Haitallisiin vaikutuksiin liittyviä indikaattoreita käytetään yhtiökohtaisessa haitallisten 
vaikutuksien (Principal Adverse Impacts, PAI) ilmoituksessa sekä kestäväksi nimettyjen 
sijoitusten tuotetietojen ei-merkittävää-haittaa (do not significant harm, DNSH) selvityksessä. 
DNSH-selvitys pohjautuu kestävän rahoituksen taksonomiassa esitetyille kriteereille. 
Sääntelyn eri osat kytkeytyvät kokonaisuudeksi. 

Velvoitteet ja ohjeet haitallisten kestävyysvaikutusten raportoinnista täydentyvät RTS-
asetuksella (Regulatory Technical Standards). Sitä tulisi alkaa soveltaa 1.1.2023 alkaen eli 
tilikauden 2022 raportoinnissa. RT-standardien on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. 
RTS asetus pitää sisällään hyvin käytännönläheisiä ohjeita. Työnantajayrityksen saavat ohjeet 
käyttöönsä, tekevät omat tulkintansa ja muokkaavat omat toimintaperiaatteensa ja -tapansa 
vastaamaan sääntelyn vaatimuksia.  

 
5.4.2. Tiedonantovelvollisuus yhtiötasolla 

Suurille finanssimarkkinatoimijoille yhtiötason tietojen julkistaminen esimerkiksi sijoitusten 
haitallisista vaikutuksista on ollut pakollista kesäkuusta 2021 alkaen. Tarkemmin niistä on 
raportoitava tilikaudelta 2022 alkaen ja tämä koskee myös pienempiä toimijoita.   

Rahoituspalveluyhtiön tulee antaa selvitys sijoitustensa pääasiallisista haitallisista 
vaikutuksista 12 kk ajanjaksolta ja sen tulee sisältää vähintään 20 indikaattoria, joista 18 on 
pakollisia ja kaksi vapaavalintaista tarjolla olevasta 46 indikaattorista. Niistä toisen tulee olla 
kategoriasta ympäristö ja toinen sosiaalinen. Lisäksi on käsiteltävä indikaattoreista kaikki ne, 
joita yhtiö pitää olennaisina sijoituspäätöksissään. Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen 
annettavien ilmoitusten on sisällettävä myös vertailu edelliseen raportointikauteen.   

Kestävyystekijöihin kohdistuvat pääasialliset haitalliset vaikutukset on oltava kuvattuna 
rahoituspalveluyrityksen verkkosivuilla, rahastoesitteessä/olennaisissa ja riittävissä tiedoissa 
sekä määräaikaiskatsauksissa rahastotasolla viimeistään vuoden 2022 lopussa. Sitä ennen 
yritys on voinut ottaa huomioon esimerkiksi vain osan haitallisista tekijöistä, esimerkiksi hiili-
intensiteetin tai YK:n Global Compact -säännösten vastaisen toiminnan.  
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Pääasiallisista haitallisista tiedoista annettavien tietojen lisäksi rahoituspalveluyrityksen on 
kuvattava miten se ottaa huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset 
huolellisuuden toimintaperiaatteissaan (due diligence policies) ja miten sen tekemät 
sijoitukset vaikuttavat negatiivisesti  

1. Ilmastoon ja ympäristöön  
2. Yhteiskuntaan ja työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja 

lahjonnan torjuntaan liittyviin kestävyysindikaattoreihin.  

Yhtiötason pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten ilmoituksessa riittää, kun kertoo 
miten vähintään 20 haitallisiin kestävyysvaikutuksiin liittyvää indikaattoria on otettu 
huomioon.  

Rahoitusyhtiön on julkaistava yhtiötasolla verkkosivuillaan ja vuosikertomuksessa: 

• Toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen 
sijoitusneuvonnassa. 

• Tiedot, miten haitalliset vaikutukset otetaan huomioon rahastoyhtiön sijoituksissa ja 
sijoitusneuvonnassa, tai mikäli niitä ei oteta huomioon, on kerrottava miksi ei ja 
aiotaanko niitä ottaa huomioon tulevaisuudessa ja mikä vaikutus niillä arvioidaan 
silloin olevan. Haitalliset kestävyysvaikutukset esitetään indikaattoreiden avulla.  

• Viittaus kansainvälisten standardien noudattamiseen, kun finanssimarkkinatoimija 
ottaa huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset 
kestävyystekijöihin.  

• Miten kestävyysriskit otetaan huomioon yhtiön palkkiopolitiikassa. 

• Yhteenveto mahdollisista vaikuttamispolitiikoista esim. vaikuttaminen 
yhtiökokouksen kautta.   

5.4.3. Tiedonantovelvollisuus tuotetasolla 

Rahoitustuotteita ovat tiedonantosääntelyssä salkunhoitopalvelu, sijoitusrahasto, vaihto-
ehtoinen sijoitusrahasto, vakuutusmuotoinen sijoitustuote, eläketuote, eläkejärjestelmä, 
yhteissijoitusyritys ja yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (PEPP).  

Tuotteiden kestävyystiedot on annettava rahastoesitteessä, verkkosivuilla, määräaikais-
katsauksissa ja sijoitusneuvonnassa ennen asiakkaan sijoituspäätöksen tekoa.  

Yksityissijoittajan päätöksentekoa helpottamaan EU on värikoodannut vastuulliset rahastot 
vaalean tai tumman vihreiksi. Rahastojen värikoodit tunnetaan myös EU:n Rahastojen 
tiedonantoasetuksen mukaisilla nimillä: vaalean vihreät rahastot ovat artikla 8:n mukaisia 
rahastoja ja tumman vihreät artikla 9:n mukaisia rahastoja.  

Voi olla, että rahasto ei kuulu kumpaankaan luokitukseen. Silloin rahasto on artikla 6:n 
mukainen rahasto ja kuuluu kestävyyden osalta kohtaan ”Muut rahastot”.  
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Suomen Finanssivalvonta (Fiva) katsoo, että vain 8 ja 9 artiklan mukaiset vihreät rahastot 
voivat käyttää rahaston nimessä kestävyyteen liittyviä termejä kuten kestävä, ESG ja 
vastuullinen. Vastaavasti, jos yhtiön arvion mukaan rahasto on asetuksen mukaisesti vaalean 
tai tumman vihreä, se on tuotava esiin käyttämällä kyseisiä käsitteitä. 

Vaalean vihreä rahasto edistää sijoituspäätöksillään ympäristön ja yhteiskunnan kestävää 
kehitystä. Se ei kuitenkaan ole rahaston päätehtävä. Rahasto voi esimerkiksi sijoittaa EU:n 
taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin mutta ei 
sitoudu tekemään ainoastaan tällaisia sijoituksia. Rahasto voidaan luokitella vaalean vihreäksi 
esimerkiksi sillä perusteella, että se sulkee pois tiettyjä toimialoja. Tyypillisiä poissuljettavia 
ovat ydinaseiden, maamiinojen ja rypäleaseiden sekä kemiallisten tai biologisten aseiden 
valmistus, tupakantuotanto, aikuisviihde, pikavippiyhtiöt ja hiilipäästöjä aiheuttavat 
energiantuotantoyritykset. Heinäkuussa 2021 EU:n kestävän rahoituksen strategiassa 
vihjattiin, että artikla 8:n eli vaalean vihreille rahastoille oltaisiin mahdollisesti asettamassa 
minimikriteerit.  

Tumman vihreät rahastot pyrkivät määrätietoisesti saavuttamaan kestävyyteen liittyviä 
tavoitteita. Voidakseen tulla luokitelluksi tummanvihreäksi rahaston sijoituspäätöksillä täytyy 
olla mitattavaa vaikutusta kestävyyteen, rahaston kaikkien sijoitusten tulee täyttää kestävän 
sijoituksen määritelmä, eivätkä ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään 
kestävyystavoitteelle. Lisäksi kohdeyhtiöiden on noudatettava hyviä hallintotapoja. 
Hajautuksen kannalta tummanvihreitä rahastoja on pidetty ainakin toistaiseksi melko 
kapeasti sijoittavina, sillä vastuullisuusvaatimukset ovat tiukat. Rahasto voikin sijoittaa 
erityisistä syistä (esim. likviditeetti ja suojaus) myös muihin kohteisiin, mutta näiden tulee olla 
linjassa rahaston ympäristö- ja/tai yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa.  

Vaikkei rahasto olisi luokiteltu vaalean tai tumman vihreäksi, sijoittajille on silti sanallisesti 
kerrottava, miten se ottaa toiminnassaan kestävyysriskit huomioon ja miten niiden arvioidaan 
vaikuttavan tuotto-odotuksiin.  
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Rahastoesitteessä tai Olennaiset ja riittävät tiedot -dokumentissa on kuvattava rahastoista 
seuraavat asiat:  
 

Tumman vihreä rahasto Vaalean vihreä rahasto 
 
Muut kuin vihreät rahastot 

 
Jos rahastolle on nimetty indeksi, 
miten indeksi vastaa kestävän 
sijoituksen tavoitetta, miksi ja 
miten se poikkeaa yleisestä 
markkinaindeksistä ja mistä 
indeksin laskenta-menetelmät 
ovat saatavilla.  

Jos rahastolle ei ole nimetty 
indeksiä, on kerrottava 
menetelmät, joilla mitataan 
rahastolle määriteltyjen 
kestävyystavoitteiden 
toteutumista.  

Jos rahaston tavoitteena on 
vähentää CO2-päästöjä, selvitys 
siitä, mikä on tavoitteena oleva 
päästötaso Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos  
on EU:n ilmastosiirtymää koskeva 
vertailuarvo, käytetään sitä. Jos 
vertailuarvoa ei ole, kuvataan 
miten tavoitteen saavuttaminen 
aiotaan varmistaa. 
 
Pakolliset ja relevantit 
vapaaehtoiset PAI-indikaattorit. 

 
Edistääkö rahasto ympäristöön 
tai yhteiskuntaan liittyviä 
ominaisuuksia vai molempia. 

Hyvien hallintotapojen 
noudattaminen.  

Kuvattava miten edellä 
mainittuja tavoitteita 
toteutetaan ja miten ne 
toteutuvat.  

Onko rahastolle nimetty tietty 
indeksi vertailuarvoksi. Jos on, 
vastaako indeksi rahaston 
tavoitteita ja millä tavoin.  

Otetaanko rahoitustuotteessa 
huomioon sijoituspäätösten 
pääasialliset haitalliset 
vaikutukset kestävyystekijöihin 
ja jos otetaan, miten.  Jos niitä 
ei oteta huomioon, on 
selitettävä syyt siihen.   

 

 
Minimivaatimus on avata 
kestävyysriskit kuvaamalla millainen 
olisi ympäristöön, yhteiskuntaan tai 
hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai 
olosuhde, jonka toteutumisella 
saattaisi olla sijoituksen arvoon 
kielteinen olennainen vaikutus. 

Kestävyysriskit sijoitus-päätöksissä: 
esim. analyysi, mitkä ESG-tekijät ovat 
kyseisen rahaston sijoituksille 
merkityksellisiä ja miten niihin 
liittyvät riskit huomioidaan rahaston 
sijoituspäätöksissä ja 
sijoituskohteiden valinnassa. 

Kestävyysriskien vaikutukset 
rahaston tuottoon: Fivan 
ohjeistuksen mukaan lyhyt 
kvalitatiivinen kuvaus on riittävä, jos 
muita tietoja ei ole saatavilla.  

Otetaanko rahoitustuotteessa 
huomioon pääasialliset haitalliset 
vaikutukset kestävyystekijöihin ja jos 
otetaan, miten. Jos ei oteta 
huomioon, on selitettävä syyt siihen. 

 
Merkittävät haitalliset vaikutukset (PAI) on raportoitava tuotekohtaisesti vuodelta 2022 
laadittavassa vuosikertomuksessa.  

Määräaikaiskatsauksissa rahoitustuotteesta on kerrottava: 

• Missä määrin kestävät ominaisuudet tai tavoitteet on saavutettu. 

• Tuotteen top 15 sijoituskohdetta. 

• Kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus mukaan lukien ei merkittävää haittaa (DNSH)-
tiedot kestävistä sijoituksista 

• Toimet kestävien ominaisuuksien edistämiseksi ja kestävien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

• Jos tuotteelle on nimetty indeksi vertailukohteeksi, miten kyseinen indeksi vastaa 
kestäviä ominaisuuksia tai kestäviä tavoitteita. 
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Raportointi edellyttää graafista esitystä tuotteen taksonomianmukaisuudesta laskettuna 
suorituskykymittarin (KPI) perusteella. KPI-mittari muodostuu niistä rahoitustuotteen 
sijoituksista, jotka on suunnattu ympäristön kannalta kestäväksi luokitellun taloudellisen 
toiminnan rahoittamiseen (osoittaja) suhteessa tuotteen kokonaisinvestointeihin (nimittäjä). 
Sijoituskohteiden taksonomianmukaisuus mitataan osuutena liikevaihdosta, investoinneista 
ja/tai käyttökustannuksista. Lisäksi on kerrottava, onko tilintarkastaja tai muu ulkoinen 
osapuoli varmentanut, että rahoitustuotteen sijoitukset ovat taksonomianmukaisia. 

 

5.4.4. Tiedonantovelvollisuus sijoitusneuvontatilanteessa 

EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma ulottuu sijoitusneuvontatilanteeseen ja 
asiakkaalle raportointiin asti. Kestävyystietojen esittäminen verkkosivuilla tai rahasto-
esitteessä ei siis riitä, vaan asiakkaalle on annettava tiedot esimerkiksi kestävyysriskeistä 
myös sijoitusneuvontatilanteessa ja markkinointiviestinnässä.   

Syksystä 2022 lähtien rahastosijoittajalle tulee tarjota ennen sijoituspäätöksen tekemistä EU-
standardien mukainen tietopaketti, jossa on esitettävä kestävyystiedot perustuvat 
taksonomian mukaiseen kestävyysmäärittelyyn. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
yhtiöiden on päivitettävä sijoitustuotteidensa olemassa olevat avaintieto- ja muut esitteet. 
Sijoitusneuvojan on puolestaan varmistuttava, että hänellä on käytössään ajantasaiset 
materiaalit.    

Käy läpi kestävyysriskit 

Asiakkaalle on kuvattava ennen sijoitusneuvonnan tuotesuositusta tuotteiden kestävyysriskit 
ja arvio niiden todennäköisestä vaikutuksesta rahoitustuotteiden tuottoon. Mikäli 
kestävyysriskit eivät ole yhtiön arvion mukaan merkityksellisiä, kuvaukseen on sisällytettävä 
selkeä ja tiivis selvitys syistä siihen.  

Tiedonantovelvollisuuteen ei vaikuta asiakkaan kestävyysmieltymykset. Vaikka asiakas siis 
ilmoittaisi, että häntä eivät ”vihreät arvot” tai kestävyys kiinnosta, kestävyysriskit ja niiden 
todennäköinen vaikutus rahoitustuotteen tuottoon on silti käytävä asiakkaan kanssa läpi. 
Komission mukaan yksi sääntelyn tarkoitus on nimittäin asiakkaiden tietoisuuden lisääminen 
siitä, että saatavilla on rahoitusvälineitä, joilla on kestävyyteen liittyviä tavoitteita.  

 
Esimerkkejä kestävyysriskeistä:  

Kestävyysriskejä sisältyy vaateyhtiöön, jota on epäilty lapsityövoiman käytöstä tai 
kaivosyhtiöön, jolla ei ole työturvallisuussuunnitelmaa tai jonka työntekijöillä ei ole 
oikeutta kuulua ammattiyhdistykseen.  

Kestävyysriskejä sisältyy rahastoon, joka sijoittaa rakennusliikkeeseen, joka ei raportoi 
rakennusjätteen kierrätysprosenttia eli joka mitä ilmeisemmin ei piittaa jätelaista. 
Rakennusliike voi olla epäiltynä myös vaikkapa laittoman työvoiman käytöstä.  
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Luonnollisesti myös fossiilisen energian tuotannossa toimimiseen liittyy sekä 
kysyntään että sääntelyyn liittyviä kestävyysriskejä.  

Kiinteistösijoituksissa kestävyysriskit liittyvät tyypillisesti kiinteistön sijaintiin 
(pääseekö sinne joukkoliikenteellä), energiatehokkuuteen, tulvaherkkyyteen ja muihin 
sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin ongelmiin ja vuokralaisen valintaan (onko kiinteistön 
omistaja julkistanut periaatteita vuokralaisen toimialasta tai vuokralaisen toiminnan 
kestävyydestä).   

Öljynporausyrityksiin sijoittavan rahaston myyntitilanteessa tulee kertoa, että 
kyseiseen rahastoon sisältyy merkittävä kestävyysriski, koska sijoituskohteen 
liiketoiminta lisää kasvihuonepäästöjä ja sen voi odottaa vaikuttavan pitkällä 
aikavälillä negatiivisesti kohteen tuottoon. Tuotto voi laskea esimerkiksi siitä syystä, 
että fossiilisen energian käyttöä rajoitetaan lainsäädännöllä tai yritys joutuu 
tekemään mittavia investointeja, jotta sen tuotteet täyttävät viranomaisten tai 
asiakkaiden vaatimukset jatkossa tai että asiakkaat eivät halua ostaa sen tuotteita, 
koska ne kiihdyttävät ilmastonmuutosta.  

 

Selvitä asiakkaan kestävyysmieltymykset 

Uutta ja keskeistä uudessa sääntelyssä on asiakkaan kestävyysmieltymysten selvittäminen 
osana soveltuvuusarviointia ja niiden ottaminen huomioon asiakkaalle suositeltavien 
sijoitustuotteiden valinnassa. Soveltuvuusarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa kerätään 
tietoa asiakkaasta ja arvioidaan sen jälkeen tietyn sijoituspalvelun tai rahoitusvälineen 
soveltuvuutta asiakkaalle. Asetusta, jonka perusteella kestävyysmieltymykset on selvitettävä, 
aletaan soveltaa elokuusta 2022 alkaen.  

Ennen sijoitussuositusten antamista sijoitusneuvojan on, pääasiassa asiakastapaamisessa tai 
verkkokyselyllä, edelleen hankittava riittävät tiedot asiakkaan tietämyksestä, kokemuksesta, 
taloudellisesta tilanteesta, tappionsietokyvystä sekä sijoitustavoitteista ja riskirajasta. 
Asiakkaan sijoitustavoitteita koskevia pakollisia tietoja ovat tiedot siitä, kuinka kauan asiakas 
haluaa pitää sijoitusta hallussaan, millaisia riskejä tämä mieluiten ottaa sekä tiedot asiakkaan 
riskirajasta, sijoitustavoitteista ja kestävyysmieltymyksistä. Näiden tietojen perusteella 
sijoitusneuvojan tulee voida kohtuudella varmistua siitä, että hän pystyy suosittelemaan 
asiakkaalle tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat asiakkaan sijoitustavoitteita, riskin-
sietokykyä ja sijoitustietämystä.  

Sen jälkeen on tiedusteltava asiakkaalta hänen mahdollisia kestävyysmieltymyksiään, joka 
käytännössä edellyttää myös sen selvittämistä, kuinka hyvin asiakas tuntee kestävyysasioita 
ja -käsitettä. Joillekin kestävyys voi tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
toiselle luonnon monimuotoisuutta ja kolmannelle työntekijän yhdistymisvapautta ja säällisiä 
työskentelyolosuhteita.  

Uusien määräysten mukaan asiakkaalle on myös selitettävä rahoitusvälineiden kestävyyden 
eri asteet ja eroteltava ne tuotteet, joita asiakkaalle voidaan suositella hänen kestävyys-
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mieltymysten mukaisina. Käytännössä sijoitusneuvojan ei tarvitse tehdä tätä alusta alkaen 
asiakastapaamisessa, vaan rahoituspalveluyritys laatii omaan toimintamalliinsa sopivat eri 
kestävyysmieltymyksiin soveltuvat vaihtoehdot, jotka sijoitusneuvoja käy asiakkaan kanssa 
läpi.  

Asiakkaalle ei saa suositella hänen mieltymystensä vastaisia rahoitustuotteita. Mikäli 
asiakkaalle on tärkeää luonnon monimuotoisuus, hänelle ei saa suositella esimerkiksi 
rahastoa, joka sijoittaa metsien avohakkuuta harjoittavaan liiketoimintaan. Myös asiakkaan 
sijoitustavoite, aikahorisontti ja yksilölliset olosuhteet on toki otettava edelleen huomioon. 

Sijoitusneuvojan on selitettävä asiakkaalle, miksi tämän kestävyysmieltymykset estävät 
jonkun tietyn rahoitustuotteen suosittelun. Asiakkaalle annetaan sääntelyssä kuitenkin 
mahdollisuus mukauttaa kestävyysmieltymyksiään, jos mikään rahoitustuote ei sovellu niihin. 
Asiakkaan kestävyysmieltymysten seuraaminen ei silti saa johtaa tilanteeseen, jossa 
sijoituskohteeksi valikoituu monimutkainen ja riskinen rahoitustuote, jota asiakas ei 
ymmärrä. Tuotteiden suosittelun jälkeen asiakkaalle on annettava raportti, joka sisältää 
yhteenvedon annetusta neuvonnasta ja siitä, miten annettu suositus sopii hänelle.   

Olemassa olevien eli ns. vanhojen asiakkaiden kestävyysmieltymykset selvitetään 
soveltuvuusarvioinnin seuraavan päivityksen yhteydessä.  

Käy läpi haitalliset vaikutukset ja indeksit  

Asiakkaalle on kerrottava ennen sopimusten tekemistä kustakin rahoitusvälineestä, miten 
rahoituspalveluyritys ottaa sijoituspäätöksissään huomioon sijoitusten pääasialliset haitalliset 
vaikutukset kestävyystekijöihin. Asiakkaalle annettavasta aineistosta on myös käytävä ilmi, 
että hän voi seurata sijoitustensa kestävyystietoja määräaikaiskatsauksista. Jos sijoitus-
päätösten haitallisia kestävyysvaikutuksia ei oteta huomioon, ennen sopimuksen tekemistä 
annettaviin tietoihin on sisällytettävä kunkin rahoitustuotteen osalta ilmoitus siitä, että 
finanssimarkkinatoimija ei ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyys-
tekijöihin ja toimijan ilmoittamat syyt siihen.  

Asiakkaalle on myös selvitettävä mitä mahdollisia indeksejä rahasto käyttää vertailu-
kohteenaan.  

Tumman vihreistä rahastoista asiakkaalle on ennen sopimuksen tekoa annettava tiedot siitä, 
miten rahastolle nimetty indeksi on yhdenmukainen rahaston kestävyystavoitteen kanssa ja 
miksi ja miten se eroaa laajasta markkinaindeksistä. Jos indeksiä ei käytetä, on kerrottava 
miten kestävän sijoittamisen tavoitteen saavuttamista seurataan.  

Vaalean vihreistä rahastoista asiakkaalle on ennen sopimuksen tekoa annettava tiedot siitä, 
miten rahasto edistää ilmoittamiaan ympäristö- tai sosiaalisia tavoitteita. Jos tuotteelle on 
nimetty vertailuindeksi, on kerrottava, onko indeksi yhdenmukainen näiden ominaisuuksien 
kanssa ja mistä se löytyy. Nämä tiedot on kerrottava myös silloin, kun rahoitustuotteen 
sijoitukset antavat vaikutelman siitä, että ne ottavat huomioon myös ympäristö- tai 
sosiaaliset ominaisuudet. Sääntöä sovelletaan myös silloin, kun rahoitustuote noudattaa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1253&from=EN#d1e336-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1253&from=EN#d1e336-1-1
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kestävyyteen liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia tai kansainvälisiä sopimuksia tai käytäntöjä ja 
edistää niiden tavoitteita.  

Valveutunutta asiakasta saattaa myös kiinnostaa, sanooko rahasto integroivansa 
vastuullisuuden sijoituspäätösten tekoon. Integrointi tarkoittaa, että rahasto ottaa ESG-
tekijät huomioon perinteisten taloudellisten mittareiden rinnalla. Osana ESG-asioiden 
huomioon ottamista rahasto voi esimerkiksi asettaa vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia 
omistamilleen yrityksille tai pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan yhtiökokousten päätöksen-
tekoon. Kiinteistörahaston sijoituskohteilleen asettamat vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi 
kiinteistön ympäristöluokitukseen. 

 
Rahoitustuotteesta ennen sopimusta annettavat tiedot julkaistaan asiakkaalle 
annettavassa materiaalissa sektorikohtaisen sääntelyn ja EU:n yhteisten mallipohjien 
mukaisesti. Luonnosvaiheessa olevat mallipohjat (RT-standardit) lähtevät seuraavien 
tietojen kuvaamisesta:   

1) Tuotteen kestävyyttä edistävät ominaisuudet tai kestävä sijoitustavoite  
2) Sijoitusstrategia  
3) Tuotteelle suunniteltu omaisuusjakauma, mukaan lukien taksonomia-asetuksen ei-
merkittävää-haittaa (DNSH) -tiedot kestäviä sijoituksia varten 
4) Lausunto siitä, ottaako tuote huomioon sijoituksien haitalliset vaikutukset 
5) Jos tuotteelle on nimetty indeksi vertailukohteeksi, on kerrottava, miten tuote on linjassa 
vertailuindeksin kanssa ja miten indeksi eroaa yleisestä markkinaindeksistä ja 
6) Viittaus verkkosivuille lisätietojen saamiseksi (esimerkiksi pääasialliset haitalliset 
kestävyysvaikutukset). 
 

 

Vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet 

Rahoitusyhtiöiden tiedonantovelvoiteasetus koskee myös kaikkia vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita ja kaikkia henkivakuutustuotteita, joiden arvo riippuu sijoitusten 
arvonvaihtelusta. Vakuutustuotteiden osalta ei ole määritelty yksittäistä asiakirjaa, jossa 
tuotekohtaiset tiedot pitäisi antaa. Muuten vaatimukset ovat hyvin yhdenmukaiset muiden 
sijoitustuotteiden kanssa.  

Myös vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen neuvonnassa on otettava huomioon asiakkaan 
kestävyyttä koskevat mieltymykset soveltuvuuden arvioinnin täydentäjänä. Ennen asiakkaan 
mahdollisten kestävyysmieltymysten tiedustelua on arvioitava asiakkaan tai potentiaalisen 
asiakkaan sijoitustavoitteita ja yksilöllisiä olosuhteita. 

Vakuutuksen tarjoajat voivat ryhmitellä tuotteet ympäristön kannalta kestäviksi kestävien 
sijoitusten osuuden tai pääasiallisten haitallisten vaikutusten, sitoumusten tyyppien ja 
laadullisten tai määrällisten indikaattorien perusteella.  



41 

 

Finanssivalvonnan jaottelun mukaan asiakkaan valittavana on kolmentyyppisiä vakuutus-
tuotteita kestävyysmieltymysten kannalta:  

1) Rahoitusvälineet, joissa tietty vähimmäisosuus sijoituksista tehdään taksonomia-
asetuksen mukaisiin ympäristön kannalta kestäviksi katsottaviin taloudellisiin 
toimintoihin.  

2) Rahoitusvälineet, jotka sisältävät tietyn vähimmäisosuuden kestäviä sijoituksia. 
Tähän kategoriaan kuuluvat ns. tumman vihreät tuotteet sekä ne vaalean vihreät 
tuotteet, joissa on tietty vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia.   

3) Rahoitusvälineet, jotka eivät ole taksonomian mukaisesti kestäviä eivätkä vihreitä 
rahastoja, mutta joissa otetaan huomioon kestävyystekijöihin kohdistuvat 
pääasialliset haitalliset vaikutukset.   

Kuten sijoituskohteina olevien yritysten ESG-raportointi, myös sijoitusneuvonnan 
menettelytavat muuttuvat asteittain seuraavien vuosien aikana. Menettelytapojen muutos-
periaatteet ovat tässä vaiheessa selvillä, mutta yksityiskohtia vielä tarkennetaan sekä 
Eurooppa-tasolla että kansallisesti. Lopulta myös sijoituspalveluyritysten omat tulkinnat ja 
toimintamallit vaikuttavat siihen, miten palveluja tarjotaan. Alla näkyvässä kuviossa on 
kuvattu sääntelyn voimaan tulon pääkohtia. 
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5.5. Myös perustuotteet muuttuvat: European Green Bonds 

Yrityksen toiminta voidaan arvioida EU-taksonomian mukaan kestäväksi, jos toiminta täyttää 
taksonomian kriteerit. Yrityksen osake voidaan tulkita siinä tapauksessa kestäväksi. Samalla 
periaatteella voitaisiin luokitella kaikki velkakirjat, johdannaiset, strukturoidut tuotteet ja 
muut rahoitusvälineet. 

Edellisissä luvuissa määriteltiin rahastot vaalean tai tumman vihreiksi tai luokkaan muut 
rahastot luokittelukriteerien mukaisesti. Tarkempia määritelmiä on annettu myös suurelle 
rahoitusvälineluokalle, joukkovelkakirjalainoille. 

Vihreät joukkovelkakirjalainat, European Green Bonds, on osa EU:n kestävän rahoituksen 
toimintasuunnitelmaa. Green Bondeilla rahoitetaan esimerkiksi joukkoliikenneratkaisuja, 
uusiutuvaan energiaan siirtymistä ja muita laajoja investointeja, joilla on merkittävä 
myönteinen ympäristövaikutus.  

EU:n tavoitteena on luoda standardi (EUGBS) määrittelemään, millä perusteella joukko-
velkakirjaa voi saada vihreän EuGB-merkinnän. EuGB-merkintää on verrattu Suomessa 
esimerkiksi avainlippumerkkiin, joka kertoo nopeasti ja luotettavasti tuotteen alkuperästä.   

Vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku on moninkertaistanut EU:ssa viime vuosina. 
Komission mukaan EU johtaa tältä osin maailman markkinoita, sillä 51 prosenttia kaikista 
vuonna 2020 liikkeeseen lasketuista vihreistä joukkovelkakirjoista oli EU:n yritysten tai 
julkisten elinten liikkeeseen laskemia. Tästä huolimatta vain alle kolme prosenttia 
eurooppalaisista joukkovelkakirjalainoista oli vuoden 2020 lopussa vihreitä. 

Kesällä 2021 tehty lainsäädäntöehdotus määrittelee millä perusteella joukkovelkakirja saisi 
vihreän ”leiman”. Ensinnäkin sen on oltava yhdenmukainen EU-taksonomian kanssa ja 
ulkopuolisen tarkastajan tarkistama. Tarkistus koskee sitä, että joukkovelkakirjalaina on 
EUGBS-asetuksen mukainen ja rahoitetut hankkeet taksonomia-asetuksen mukaisia. Ulkoisen 
tarkastajan on kuuluttava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) rekisteriin. 

Vihreitä joukkovelkakirjalainoja voidaan kuitenkin käyttää siirtymävaiheessa olevien 
liikkeeseenlaskijoiden tukemiseen eli korkeintaan 10 vuoden hankkeisiin, joiden avulla 
toiminnasta saadaan yhdenmukaista EU-taksonomian kanssa. Näin esimerkiksi 
siirtymävaiheen ajan kestäväksi energiamuodoksi ehdolla oleva ydinvoima voisi saada 
”vihreää rahaa”.  Mikäli EU:n luokitusjärjestelmän tekniset arviointikriteerit muuttuvat 
joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun jälkeen, liikkeeseenlaskijat voivat käyttää vanhoja 
kriteereitä vielä viiden vuoden ajan. 

Ehdotuksen mukaan EuGB-standardin käyttäminen olisi vapaaehtoista ja myös EU:n 
ulkopuoliset toimijat voisivat käyttää sitä. Standardi on suunniteltu yhteensopivaksi vihreitä 
joukkovelkakirjoja koskevien nykyisten markkinastandardien kanssa. Tiukempina 
vaatimuksina on rahoitettavien hankkeiden yhdenmukaisuus EU:n luokitusjärjestelmän 
kanssa sekä vaatimus ulkopuoliselle arvioijalle.  
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Sosiaaliseen vaikuttavuuteen pyrkiville hankkeille ei ole ainakaan vielä tulossa eurooppalaisia 
standardeja. Euroopan komissio on kuitenkin hyväksynyt kansainvälisen ICMA:n 
(International Capital Market Association) Social Impact Bond Frameworkin käytön. Social 
Impact Bondeilla (SIB) eli sosiaaliseen vaikuttavuuteen tähtäävillä tulosperusteisilla 
rahoitussopimuksilla pyritään ratkomaan sosiaalisia ongelmia yksityisen rahoituksen avulla. 
Suomessa SIB-hankkeilla on edistetty esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumista ja 
työllistymistä, lasten ja nuorten hyvinvointia ja ikääntyneiden työkykyä (Sitra, 2021).  

 

 

”Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan  
taloudelliseen toimintaan kohdistuvaa sijoitusta, joka edistää ympäristötavoitetta kuten 

tavoitetta, jota mitataan esimerkiksi keskeisimmillä resurssitehokkuuden indikaattoreilla, 
jotka koskevat energian, uusiutuvan energian, raaka-aineiden sekä veden ja maan käyttöä, 

jätteen syntymistä ja kasvihuonekaasupäästöjä tai luonnon monimuotoisuuteen 
kohdistuvaa vaikutusta ja kiertotaloutta, tai taloudelliseen toimintaan kohdistuvaa 

sijoitusta, joka edistää yhteiskunnallista tavoitetta, ja etenkin sijoitusta, joka edistää 
eriarvoisuuden torjuntaa tai joka edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, yhteiskuntaan 

integroitumista ja työmarkkinasuhteita, tai sijoitusta inhimilliseen pääomaan tai 
taloudellisesti tai sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin yhteisöihin, edellyttäen, että 

tällaiset sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään edellä mainituista 
tavoitteista ja että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja, etenkin 

toimivien hallintorakenteiden, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteiden, henkilöstön 
palkitsemisen ja verosäännösten noudattamisen osalta.” 

ASETUKSESTA (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävyyteen 
liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla 
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5. SANASTO JA LÄHTEET  

Keskeistä sanastoa ja lyhenteitä  

Agenda 2030 = YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma 

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive = direktiivi yritysten kestävyysraportoinnista 

DNSH, do not significant harm = taksonomia-asetuksen vaatimus, jonka mukaan taksonomian 
mukainen taloudellinen toiminta ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään 
(ympäristö)tavoitteelle  

EBA, European Banking Authority = Euroopan pankkiviranomainen 

EuGB-standardi, European Green Bond Standardi = eurooppalainen vihreän joukkovelkakirjan 
standardi 

ESMA, European Securities and Markets Authority = Euroopan arvopaperimarkkina-viranomainen 

GRI, Global Reporting Initiative = yksi vapaaehtoisista vastuullisuuden/kestävyyden 
raportointiviitekehyksistä 

IEA, International Energy Agency = Kansainvälinen energiajärjestö 

ISSB, International Sustainability Standards Board (ISSB) = IFRS Foundationin alainen elin, joka 
kehittää kansainvälisiä raportoinnin kestävyysstandardeja 

Kestävyysriski = ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai olosuhde, jonka 
toteutumisella saattaa olla sijoituksen arvoon olennainen kielteinen vaikutus 

NFID, Non Financial Information Directive = direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportoinnista  

PRB, Principles for Responsible Banking = vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet, YK:n 
finanssisektorin vastuullisuutta kannustava aloite 

PRI, Principles for Responsible Investment = YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet, 
jossa kannustetaan ESG-tekijöiden huomioon ottamiseen 

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset, Principal Adverse Impacts, PAI = sijoituspäätöksistä 
mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvat olennaiset kielteiset vaikutukset ympäristölle, 
yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille 

RTS, Regulatory Technical Standards = (kestävyys) raportoinnin tekniset sääntelystandardit 

SIB, Social Impact Bond = sosiaaliseen vaikuttavuuteen pyrkivä tulosperusteinen rahoitussopimus 
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SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation = asetus kestävän rahoituksen 
tiedonantovelvoitteista, myös tiedonantovelvoiteasetus 

SDG, Sustainable Development Goals = YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  

Taksonomia = tieteeseen perustuva luokittelu  

TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosure = ilmastoriskejä korostava vapaaehtoinen 
vastuullisuuden/kestävyyden raportointiviitekehys 

UN Global Compact = YK:n yritysvastuualoite, jonka on allekirjoittanut yli 15 000 yritystä ja 
3 000 muuta organisaatiota 
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