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 ketteryys

 nopeus

 tiedä, minne olet menossa

Musta surma, espanjantauti

Murroskohtia: teknologian eteneminen 

ja sosiaaliset uudistukset

Mitkä muutostrendeistä EIVÄT

muutu tulevaisuuden haasteissa?

 Ilmastomuutos

 Ympäristöhaaste

 Digitalisaatio

 Demografinen muutos

 Kaupungistuminen

 Globalisaatio
Credit: J. Lokrantz/Azote based on Steffen et al. 2015.

Vihreät alueet: turvallinen ympäristö 

Punaisella osa-alueet, joissa maapallon 

kantokyky on ylitetty
• Luonnon monimuotoisuus

• Fosforikierto ja typpikierto



Elvytys- ja rahoituspaketti

Elvytys- ja rahoituspaketin kokonaissuuruus 

yht.  1 820 mrd. €

 EU-budjetti v. 2021-2025 yht. 1,1 mrd

 Elvytyspaketti yht. 750 mrd. (Next 

Generation EU)

Rakentuu 3 pilarin varaan:

1. Tuki jäsenmaiden elpymiselle 560 mrd.

• Avustusten osuus 310 mrd.

• Lainojen osuus 250 mrd.

2. Talouden käynnistäminen ja yksityisten 

investointien tukeminen 31 mrd.

3. Kriisiajan kokemusten hyödyntäminen 

(ml. uusi Terveysalan ohjelma, Horisontti 

Eurooppa, humanitaarinen apu) 9,4 mrd.

Mitä täytyy huomioida tämän 
rahoituksen käytössä?

1. Ei rahaa fossiilisten 
tukeen

2. Muistettava ”rahoitus ei 
saa aiheuttaa merkittävää 
haittaa ympäristölle” –
periaate 

3. Taksonomia käyttöön 
osaksi monivuotista 
rahoitusinstrumenttia ja 
muita rahoitus-
elementtejä

4. Eurooppalainen 
ohjausjakso vahvistamaan 
kestävyystavoitetta



Tarvitsemme harmonisoituja indikaattoreita 

ja elinkaarianalyysimalleja

 Eurostat/Euroopan
komissio –
kiertotalousindikaattorit, 
energiatehokkuusindikaat
torit

 OECD –
energiatehokkuus-
indikaattorit, kestävän
kasvun indikaattorit

 EEA –
ympäristöindikaattorit

 UN PRI - ilmasto- ja
kestävuusraportointi
(TCFD-suositukset)

 GRI -
kestävyysraportoinnin
indikaattorit



Mitä tähän mennessä on tehty 
kestävän rahoituksen osalta?

 Parlamentin oma-aloitemietintö 
2018

 Komission asiantuntijatyöryhmän 
(HLEG) toimintasuunnitelma

 Tiedonantoasetus ilmastoriskeistä 
ja -vaikutuksista

 Asetus vähähiilisistä viitearvoista

 Taksonomia (kestävien 
sijoitustuotteiden luokittelu)

 Sijoitusmyynnin 
soveltuvuusarvioinnit 
(IDD ja MiFID II)

 EU-ympäristömerkki 
finanssituotteille

Sääntely EU:ssa

Mitä on tulossa?

 Elvytyspaketti ja pitkän 
aikavälin budjetti 2021-
2027

 Uusi ei-taloudellisen tiedon 
raportoinnin direktiivi 
(komission esitys vuoden 
lopussa/tammikuussa 2021)

 Tiedonantoasetus –
velvoitteet voimaan 
maaliskuusta v. 2021 alkaen

 Taksonomian tekniset 
standardit v. 2020 lopussa, 
voimaan v. 2022 alusta

 Uusi kestävän rahoituksen 
strategia v. 2020 lopussa

 Muuta: yhtiöoikeus, 
luottoluokittajat, 
digitalisaatio



Kestävyys osaksi rahoitussektoria

Vahvaksi osaksi 

lainsäädäntöä:

➢ Yritysten kirjanpitoon, 
luottoluokituksiin, pörssien 
sääntöihin 

➢ Yhtiöoikeus ja 
huolellisuusvastuu (due
diligence)

➢ Kirjanpitosäännöt ja IFRS

➢ Basel III ja 
vakavaraisuussäännöt

➢ Taksonomian laajentaminen

➢ Ympäristövakuuttaminen

➢ EU:ssa tarvitaan 260 mrd. € vuosittain 

v. 2030 mennessä (1.5% BKT:sta)

➢ Ilmasto- ja ympäristöriskit, 

taloudellinen riski

➢ Toimettomuuten hinta: 151 % 

taloudellisten kustannusten kasvu 

ilmastokatastrofeista viimeisen 20 

vuoden aikana

➢ Riski rahoitusvakaudelle: uhkaa 10 % 

markkinoista ja riski vain kasvaa

➢ Kestävän siirtymän mahdollisuus 

➢ Jopa 26 000 mrd. dollarin hyöty, 65 

milj. työpaikkaa maailmanlaajuisesti 

(2030 mennessä)
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Vihreästi ja kestävästi osakkeissa

• Sijoituskohteiksi valitaan yhtiöitä, jotka edistävät  

Varman valitsemia YK:n kestävän kehityksen  

tavoitteita (SDG)

• Mahdollisuus pienentää hiiliriskiä

23.9.2020 FA Raha puhuu vihreästi ja kestävästi | Hanna Kaskela | @KaskelaH



Vihreästi ja kestävästi kiinteistöissä

23.9.2020 FA Raha puhuu vihreästi ja kestävästi | Hanna Kaskela | @KaskelaH

• hyödyntämällä uusiutuvan energian lähteitä kuten aurinkoenergiaa

• siirtymällä päästöttömään sähköön ja lämpöön

• varmistamalla tehokkaan ilmanvaihdon

• käyttämällä energiatehokasta valaistusta

• optimoimalla rakennusautomaation säädöt

• varmistamalla jätteiden oikeanlaisen kierrätyksen

• tarjoamalla vuokralaisille sähköautopaikkoja



SAMU SLOTTE

Finanssialan
käytännön toimia
ilmastotalkoissa

kestävän rahoituksen johtaja
Danske Bank

@SamuSlotte
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Kestävä rahoitus
Samu Slotte

Head of Sustainable Finance  

Finanssialan esitys 23.syyskuuta 2020



Olemme julkaisseet uudet kestävyystavoitteet toteutettavaksi vuoteen 2023 mennessä  
sekä lisänneet läpinäkyvyyttä kaikessa kestävyyteen liittyvässä toiminnassamme

Yli 100 miljardia DKK

kestäväänrahoitukseen
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Vähintään 30 miljardia DKK

vihreissä sijoituksissa

75% vähennys vuoden 2010  

C02 päästöihinverrattuna

35% osuus naisia  

ylimmän johdontasolla

95% suoritettuja compliance- ja  

riskikoulutuksia

Tukea 10 000

kasvuyritystä

Lisätä 2 miljoonan ihmisen  

talousosaamista
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Tavoitteena reilusti yli 100 miljardia DKK kestävään rahoitukseen  
vuoteen 2023 mennessä

46

71

100

2019 2020 YtD 2020 RoY 2021E 2022E 2023 Target

Vihreät  

joukkovelkakirjat  

&

Vihreät lainat

Kestävä rahoitus

Yli 100 miljardia DKK  

kestäväänrahoitukseen

2023 tavoite
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“By 2023, Danske Bank will set a climate target for its entire corporate loan portfolio

in line with the climate goals of the Paris Agreement.”

Vaihe 1 

2020 - 2021

Danske Bankinyrityslainasalkun  

hiilijalanjäljenkartoitus

Vaihe 2 

2021 - 2022

Tavoitteiden ja implementointi  

strategian asettaminen

Vaihe 3 

2023 - Eteenpäin

Tavoitteen saavuttamiseksi  

tarvittavien toimien  

toteuttaminen sekäedistyksen  

seuranta/raportointi

Ilmastotavoitteen asettaminen yrityslainasalkulle

”Viimeistään vuonna 2023, Danske Bank asettaa Pariisin ilmastosopimuksen  
mukaisen ilmastotavoitteen yrityslainasalkulle.”
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Suomen Pankki
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FINASSIALAN
VIHREÄN RAHOITUKSEN
TEEMASIVUT:

finanssiala.fi/uutismajakka/vihrearahoitus

FINSIFIN
VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN
TAPAHTUMAT:

finsif.fi/tapahtumat/

@finanssiala

Finanssiala ry

finanssiala

finanssiala

@finsif

Finsif - Finland's Sustainable 
Investment Forum




