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Vastuullisuustavoitteemme

Kasvatamme
asiakkaidemme

vastuullisuusosaamista ja
markkinatuntemusta sekä

autamme heitä
vaurastumaan

Olemme kestävän
rahoittamisen ja

sijoittamisen edelläkävijöitä
Suomessa

Rahoitamme vastuullisesti
paikallista yritystoimintaa –
tuemme monimuotoisuutta,

yhdenvertaisuutta ja
kestäviä arvoja

Kehitämme jatkuvasti
vastuullisuusraportointia ja
lisäämme läpinäkyvyyttä

sijoitus- ja
rahoituskohteistamme
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Pankeilla on useita ilmasto- ja ympäristöriskejä

Riskityyppi Fysikaaliset riskit Transitioriskit
Ilmasto Ympäristö Ilmasto Ympäristö

• Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen
(esim. helle-jaksot, kuivuus ja tulvat)

• Krooniset sääilmiöt

• Veden ja luonnonvarojen niukkuus

• Biodiversiteetin väheneminen

• Saasteet

• Markkinatilanteen muutokset

• Teknologian kehitys

• Regulaation kiristyminen

• Markkinatilanteen muutokset
• Teknologian kehitys

• Regulaation kiristyminen

Luottoriski
Riskit voivat kasvattaa maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä ja mahdollista tappio-osuutta.
Tämä koskee etenkin fyysisille riskeille altistuvia toimialoja ja maantieteellisillä alueita.
Esimerkiksi kiinteistösalkkujen vakuusarvo laskee tulvariskien kasvaessa.

Esimerkiksi energiatehokkuusstandardien muutokset voivat aiheuttaa
sopeutumiskustannuksia ja heikentää yritysten kannattavuutta. Pankkien näkökulmasta
tämä voi kasvattaa maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä ja täten alentaa myös
vakuusarvoja.

Markkinariski
Markkinariskit voivat realisoitua vakavien fyysisten riskitapahtumien takia. Tällöin riskit
heijastuvat esimerkiksi markkinaodotusten muutoksiin, äkillisiin hinnoittelun muutoksiin,
kurssivaihteluiden lisääntymiseen sekä varallisuusarvojen laskuun tietyillä markkinoilla.

Transitioriskitekijät voivat aiheuttaa äkillistä hintojen muutospainetta osakkeiden ja
johdannaisten osalta etenkin toimialoilla, joilla varallisuus on menettänyt suuren osan
arvostaan. Kyse on tällöin nk. ’stranded asseteista’.

Operatiivinen riski Sään ääri-ilmiöt ja ympäristön muutokset voivat realisoitua fyysisinä vahinkoina pankin
kiinteistöille. Käytännössä ne uhkaavat toiminnan jatkuvuutta.

Yleisen ilmasto- ja ympäristötietoisuuden kasvu voi johtaa maine- ja vastuuriskien
toteutumiseen, jos pankki on rahoittanut ilmastoa ja ympäristöä kuormittavaa toimintaa.

Likviditeettiriski Pankkien näkökulmasta likviditeettiriski tulee ajankohtaiseksi, jos asiakkaat joutuvat
nostamaan rahaa tileiltään voidakseen maksaa vahinkojen korjauskustannuksia.

Transitioriskit voivat vaikuttaa toimialojen kannattavuuteen, mikä johtaa strategisten
liiketoimintariskien syntyyn. Tämän seurauksena pankin likvidien varojen arvo voi
vähentyä. Tämä pienentää pankin likviditeettipuskureita. Pankit voivat lieventää riskiä
sopeutus- ja hajautustoimilla.

Maineriski Maineriski voi pankeille realisoitua äkillisesti esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä, jos
pankit rahoittavat ilmastoa ja ympäristöä kuormittavia yrityksiä.

Maineriskit liittyvät tilanteisiin, joissa pankki on rahoittanut toimintoa, joka on osaltaan
aiheuttamassa esimerkiksi ilmaston lämpenemistä ja voi johtaa mm. mediakohuihin, joilla
on vaikutusta pankkien maineeseen. Maineriskit realisoituvat tällöin operatiivisina riskeinä
pankeille.
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Euroopan keskuspankki:
Ilmastoriskien hallintatoimia

EKP selvittää ilmastoriskien vaikutuksia
rahoitusvakauteen.

 EKP julkaisi marraskuussa 2020 ilmasto- ja
ympäristöriskien hallintaoppaan, jossa
määritellään sen 13 odotusta. Pankit ovat
alkuvuonna 2021 laatineet EKP:n
odotuksista itsearvioinnit ja
toteutussuunnitelmat.

 EKP julkaisi ilmastoriskejä koskevan
erikoiskatsauksen toukokuun 2021 Financial
Stability Review -raportissaan. Kattavat
ilmastostressitestit tehdään vuonna 2022.

Euroopan komissio:
Kestävän kasvun rahoitusta

koskeva toimintasuunnitelma
Kattavalla toimintasuunnitelmalla vastataan finanssialan
haasteisiin, kuten yhteisten määritelmien puutteeseen.

 Rahoitusmarkkinoiden osapuolten (mm.
varainhoitajien) kannalta taksonomia eli
luokittelujärjestelmä vaikuttaa etenkin kestäviksi
sijoituksiksi merkittyihin tuotteisiin. Niistä säädetään
asetuksessa kestävyyteen liittyvien tietojen
antamisesta rahoituspalvelusektorilla. Tulossa on
myös samaan luokitteluun perustuva vihreitä
joukkovelkakirjoja koskeva standardi.

 Komissio on myös antanut ehdotuksensa yritysten
vastuullisuusraportointia koskevaksi direktiiviksi. Siinä
edellytetään, että suuret yhteisöt raportoivat
luokittelujärjestelmän mukaisista toiminnoistaan.

Euroopan pankkiviranomainen:
Kestävän rahoituksen
toimintasuunnitelma

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on laatinut
komission toimintasuunnitelman pohjalta oman
toimintasuunnitelmansa, jolla kestävyysnäkökulma
viedään osaksi finanssialan riskienhallintaa.

 Uusimmissa luotonantoa ja -valvontaa
koskevissa EBAn ohjeissa (voimaan 30.6.2021)
vaaditaan, että pankit käyttävät
luotonantomenettelyissään kestävyyskriteereitä
ja huolehtivat luottoriskien systemaattisesta
arvioinnista ja dokumentoinnista.

 Tässä toimintasuunnitelmassa kestävyystietoja
pidetään Pilari 3 -tietoina ja pohditaan
kestävyysnäkökohtien sisällyttämistä osaksi
vakavaraisuusvalvontaa pitkällä aikavälillä.

Kestävyyssääntelyssä on useita pankkeihin
vaikuttavia aloitteita EU:n taksonomian lisäksi
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Yhtiö
C

Yhtiö
A

Yhtiö
B

Asiakkaat luokitellaan niiden
toimialalle tyypillisille ESG-

tekijöille altistumisen perusteella
ESG-toimialaluokkiin. Luokittelu

perustuu MSCI:n dataan.

1
Riskien tunnistaminen

3

Tietoa käytetään luottopäätöksissä ja
dokumentoidaan sekä

valmistaudutaan raportoimaan
asiakaskannan ja päätösten
altistumisesta ESG-tekijöille.

Tiedon käyttö

2

ESG-toimialaluokan ja päätöksen
merkittävyyden perusteella kullakin

asiakkaalla tulee olla ennalta
määritellyn tasoinen ESG-tieto

uusilla luottopäätöksillä.

Riskien arviointi

Yhtiö
A

Yhtiö
B

Yhtiö
C

Korkea altistuminen vaatii
syvällisen tuntemisen

Keskisuuri altistuminen vaatii
kevyen tuntemisen

Matala altistuminen ei vaadi
lisätoimenpiteitä

ESG-analyysitarve kasvanut EBA-ohjeen myötä -
merkittävät luottopäätökset analysoidaan


