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Taksonomia-asetus
- Sisältö
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Taksonomia-asetus

• Tarkoituksena määritellä ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja eri 
sektoreilta, toimialoilta tai periaatteita. 
• Kuusi ympäristötavoitetta: 

‒ 1. ilmastonmuutoksen hillintä (esim. uusiutuvan energian tuotanto, puhdas liikenne)

‒ 2. ilmastonmuutokseen sopeutuminen (esim. tulvaesteet, erilaiset hälytysjärjestelmät)

‒ 3. vesi- ja merivarojen suojeleminen (esim. veden puhtauden suojeleminen)

‒ 4. kiertotalouden edistäminen (esim. materiaalien tehokkaampi uudiskäyttö, tuotteiden 
elinkaaren pidentäminen) 

‒ 5. ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen (esim. muiden kuin kasvihuonekaasujen 
vähentäminen)

‒ 6. ekosysteemien ja biodiversiteettien suojeleminen (esim. kestävät maataloustoimet, 
kestävä metsätalous)
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Taksonomia-asetus

• Taksonomia-asetuksessa määritetään yleiset luokitusjärjestelmän ympäristötavoitteet, yleiset 
periaatteet ja raportointikehikko. 

• Eri taloudellisten toimintojen tekniset tarkastuskriteerit taas määritettäisiin komission delegoiduissa 
säädöksissä.

• Teknisten tarkastuskriteerien tulee olla selkeät ja ymmärrettävät, jotta ympäristöammattilaisten 
lisäksi yritykset ja rahoitusalan ammattilaiset ymmärtävät niitä.

• Delegoidut säädökset koskien ilmastotavoitteita julkaistaan 1.1.2021, ja ne tulisivat voimaan 
1.1.2022. Muita ympäristötavoitteita koskevat delegoidut säädökset julkaistaisiin 1.1.2022, ja ne 
tulisivat voimaan 1.1.2023.

• EU Green bond -standardi (lainsäädäntöehdotus Q2/2021) ja EU:n ympäristömerkki rahoitustuotteille 
tulevat perustumaan taksonomiaan.

• Lisäksi Taksonomiaa tullaan käyttämään jollakin tavalla hyödyksi EUInvestissa ja mahdollisesti myös 
elvytysrahastossa (RFF).

• Jos jatkossa jäsenvaltio luo vihreän rahoituksen kehikkoja rahoitustuotteille tai joukkovelkakirjoille, 
niiden tulee olla taksonomian mukaisia.
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Taksonomia-asetus
• Taksonomian mukainen toiminta voi suoraan tukea 

ympäristötavoitetta tai olla ns. mahdollistava toiminta 
(enabling activity), joka mahdollistaa tavoitetta suoraan 
tukevan toiminnan.

• Lisäksi ilmastonmuutoksen hillinnän toimet sisältävät 
myös ns. transtiotoimia, jotka ovat taksonomian osa 
vain rajatun ajan tukien ilmastosiirtymää.

• Yksikään taksonomian mukainen toimi ei saa aiheuttaa 
merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteista 
(do no significant harm principle). Lisäksi jokaisen 
taksonomian mukaisen toimen on täytettävä sosiaaliset 
vähimmäissuojatoimet.
• Nämä ehdot tarkoittavat sitä, että vaikka toiminta olisi 

ympäristötavoitetta tukeva toiminta, mutta se aiheuttaa 
merkittävää haittaa jollekin ympäristötavoitteelle tai rikkoo 
esimerkiksi ihmisoikeuksia, ei se voisi olla taksonomian 
mukainen.
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Taksonomia-asetuksen 
tiedonantovelvoitteet
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Taksonomia-asetus: Tiedonantovelvoitteet 
finanssimarkkinatoimijalle
• Taksonomia jakaa tiedonantovelvoiteasetuksen ((EU) 2019/2088) rahoitustuotteet 

kolmeen eri luokkaan:
• 1. Kestävät sijoitukset: raportoitava ympäristötavoite/teet, joita tuote tukee; kuinka 

suuri osa sijoitusomaisuudesta on taksonomian mukaista.
• 2. Rahoitustuotteet, joilla on ympäristöä tukevia piirteitä: raportoitava samat asiat 

kuin kestävien sijoitusten osalta ja lisättävä tieto, että lopulle jäävä rahoitusomaisuus ei 
täytä do no significant harm -periaatetta eikä taksonomian mukaisuutta ole huomioitu.

• 3. Muut tuotteet: muiden tuotteiden on osalta on ilmoitettava, että niissä ei oteta 
huomioon taksonomiaa.
‒ Tarkoittaa, että tulevaisuudessa jokaisen sijoitusrahaston osalta on otettava jollakin tapaa 

kantaa taksonomian mukaisuuteen.

• Lisäksi PIE-yhteisöille (yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt), joilla on yli 500 
työntekijää, tulee raportointivelvollisuus taksonomian mukaisuudesta.
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Delegoitu säädösluonnos
- Ilmastonmuutoksen hillintä ja 
ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen
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Taksonomian delegoitujen asetusten valmistelu
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Kansallinen valmistelu

• Delegoitu säädös aikataulu
• Nyt konsultaatio menossa: päättyy 18.12. keskiyö CET
• Komissio julkaisee asetuksen 31.12-tammikuu 2021.

‒ Sovelletaan 1.1.2022 alkaen.

• Neuvoston ja parlamentin hyväksymisperiodi julkaisemisesta 4 kk eteenpäin.
‒ E-kirje kannan muodostukseen hyväksymisestä suunnitteilla
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Uudistettu kestävän 
rahoituksen strategia
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Uudistettu kestävän rahoituksen strategia

• Komissio järjesti laajan konsultaation kevät-kesä 2020 kestävästä 
rahoituksesta.
• Komissio haki konsultaatiolla sekä ideoita että tukea ajatuksilleen. Suomi 

vastasi konsultaatioon.

• Uudistettu kestävän rahoituksen strategia julkaistaneen maaliskuussa 
2021. (Julkaisu on myöhästynyt.)

• Mitä strategialta on odotettavissa?
• Vahvempi kytkös Green Dealiin.
• Kestävän rahoituksen paremmat mahdollisuudet tukea muita komission 

ilmasto- ja kestävyyshankkeiden rahoitusta.
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Uudistettu kestävän rahoituksen strategia sisältö 
- spekulointia

• Tulee olemaan laaja ja ylittämään ministeriö rajoja kuten kestävän 
rahoituksen toimintasuunnitelma
• Komission asiakirjoista jo löytyvät hankkeet:

‒ Lainsäädäntöehdotus kestävästä yritysten hallinnoinnista (Sustainable CG)

‒ Muun kuin taloudellisen tiedon direktiivin päivitys (NFRD)

‒ Green Bond Standard -lainsäädäntöehdotus

‒ Linkki pääomamarkkinaunionin single access point -toimeen

• Mahdollisesti odotettavissa
‒ Sääntelyehdotus ESG-reittaajille

‒ Kestävyyslukutaidon parantamista ja osaamisen kartuttamista

‒ Linkkejä julkiseen rahoitukseen?
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Kiitos!
milla.kouri@vm.fi
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