
Siirtyminen kohti kestävää taloutta
• Miksi kestävyys kiinnostaa rahoittajia – ja meitä kaikkia

• Miten EU:n vihreä agenda vaikuttaa rahoitukseen

• Entä metsätoimiala?

Aila Aho,Executive Adviser, NORDEA 

Elokuu 2020 
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Mikä on muuttanut ajattelua?

• Ilmastonmuutos on lisännyt tietoisuutta ympäristön, 

talouden ja yhteiskunnan riippuvuuksista

• Lisääntynyt tutkimus on auttanut ymmärtämään

taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksia ja niistä

aiheutuvia taloudellisia riskejä

• Elintason nousu on perustuneet pitkälti halpaan

fossiiliseen energiaan, jonka kumuloituvia vaikutuksia

ilmastoon on alettu noteerata vasta hiljattain

• Some ja digitaalisuus ovat nopeuttaneet ja laajentaneet

ajatusten ja tiedon välitystä

• Yhteiskunnan arvot ovat muuttuneet ja muuttumassa

• Myös taloustiede on kyseenalaistanut ja laajentanut

osakkeenomistajan etua ainoana tavoitteena

• Yritysten olemassaolon tarkoitus – purpose – korostuu
The Doughnut model: the safe and just space for humanity 

(Kate Raworth) 
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Ympäristöriskejä tunnistetaan ja tutkitaan
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Kestävyyslupaukset muuttumassa toiminnaksi monella

tasolla

Kansainväliset vapaaehtoiset foorumit tarkentavat vastuullisen rahoituksen käytäntöjä
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ESG tekijöistä apua parempiin sijoituspäätöksiin ja riskienhallintaan

RELATIVE PERFORMANCE PER RATING - EUROPE
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• Kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset

kasvattavat arvoaan

• Koronakriisin(kin) aikana vastuulliset

sijoitukset ovat pärjänneet vertailuindeksiä

paremmin ja ne kasvattavat osuuttaan

• Vastuullisuuten panostaneiden yhtiöiden

osakkeiden volatiliteetti on pienempi

• Ympäristöriskejä integroidaan finanssisektorin

raportointiin ja säätelyyn

• Elvytysrahoitusta suunnataan kestäviin

kohteisiin

- Build back better  
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Vihreiden sijoituskohteiden kysyntä ylittää tarjonnan
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Muutos luo myös mahdollisuuksia
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Saksan valtion vihreä €6,5 mrd joukkovelkakirjalaina
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• Kysyntä ylitti 33mrd € kahdessa tunnissa

• Useita käyttökohteita; energiatehokkaat rakennukset, infrastruktuuri, tutkimus raideliikenne, uusiutuva

energia, latausasemat, metsien resilienssin parantaminen, metsänielujen turvaaminen ja kasvattaminen

ja puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistäminen
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• Vihreät asuntolainat
Energiatehokkaille kodeille ja 
rakennuksille

• Vihreä autoleasing tai laina

• Vihreät yrityslainat (Nordean
vihreiden jvklainojen kriteerit)

• Kestävyyssidonnaiset
joukkolainat ja limiitit

• Kestävän rahoituksen
viitekehykset lainanottajille

• Hiilimittari korttimaksuille

• Tähtirahastot

Nordean vihreitä tuotteita
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Kestävyyssidonnaiset lainat

• Yrityksesi arvoketju on vastuullinen myös 

rahoituksen osalta.

• Ympäristölle hyödylliset hankkeesi saavat 

vihreän laatuleiman.

• Yrityksesi vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen.
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EU:n kestävän rahoituksen säätely korostaa läpinäkyvyyttä, standardeja ja raportointia – uusi 

agenda vuoden 2020 lopussa
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Included in TEG scope Legislative proposalsSource: European Commission9
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Mikä on ympäristön kannalta kestävää taloudellista toimintaa (EU 

taksonomia) – eli vihreää? 

Taksonomia

Ollakseen taksonomian mukainen, 

taloudellisen toiminnon tulee

1) merkittävästi edistää jotain kuudesta

ympäristötavoitteesta

2) ilman merkittävää vahinkoa muille

tavoitteille, 

3) täyttää toimintokohtaiset tekniset

kriteerit

4) noudattaa minimisuojaehtoja

1) Ilmastonmuutoksen torjunta 
Pariisin sopimuksen pitkän aikavälinen tavoitteiden saavuttaminen (lämpötilan 

nousu < 1,5 C), nielut ja päästöt tasapainossa vuosisadan puolivälissä 

2) Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
1) Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien vähentäminen

2) Sopeutumista edistävät toimet 

3) Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä 

käyttö ja suojelu

4) Kiertotalouteen siirtyminen

5) Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja 

vähentäminen

6) Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteeminen 

suojelu ja ennallistaminen

Taksomia regulaatio edellyttää taksonomian

käyttöä referenssinä mm. yritysten

vuosiraporteissa ja vastuullisina myytävien

sijoitustuotteiden markkinoinnissa.   
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TEG take on transition: Climate ‘Transition’ must have a 

destination
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Net emissions

Different zero GHG pathways 
lead to different levels of 
remaining emissions and 

absorption of GHG emissions

Source: 2050 long term strategy,  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

• Exclude activities that would ultimately undermine climate 

change mitigation objectives if their operations were locked 

in for the long term: 

• Renovations of transport facilities or buildings 

including storage that are dedicated to fossil fuels 

and may create lock in of these assets for fossil 

purposes

• Phasing out unabated fossil-based power generation

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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Already low carbon

Very low, zero or net negative emissions

Compatible with net zero carbon economy by 2050.

Enabling emissions reductions 

in either of the two previous categories 

Contributing to transition 

to a zero net emissions economy in 2050 without lock-

in to carbon intensive assets or processes

Likely to be stable and long 

term

Likely to be revised regularly 

and tightened over time

Some likely to be stable and 

long term, some likely to be 

revised regularly 

Layers of Substantial Contribution to climate change mitigation and adaptation

• Renewable energy

• Zero emissions transport

• Afforestation

• Building renovation

• Electricity 

generation<100gCO2/kWh

• Cars<50 gCO2/km

• Manufacture of wind turbines 

• Installing efficient boilers in 

buildings

Adaptation & resilience
Adapting to survive climate 

change or supporting 

adaptation 

• Infrastructure hardening

• Resilience measures

• Climate risk advisory services
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Mitä metsäsektori vastaa? 
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Hiilinieluilla
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First bank ever to report according to the new principles

Sanoista tekoihin


