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EVLIN ILMASTOTAVOITTEET 

Evli asettaa tavoitteeksi sijoitusten hiilipäästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä 
ja tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050   

Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tavoite koskee sekä Evlin omista 
toiminnoista että sijoituksista aiheutuvia päästöjä.  

Pyrimme täten varmistamaan, että toimintamme on linjassa vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen 
asettaman tavoitteen kanssa. Pariisin ilmastosopimuksella ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan 
1,5 asteeseen. Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) totesi vuonna 2018 julkaistussa raportissaan tähän tavoitteeseen pääsemisen vaativan 
globaaleiden hiilidioksidipäästöjen puolittumista vuoden 2030 tienoilla ja nettohiilidioksidipäästöjen 
laskemista nollaan vuoteen 2050 mennessä1.   

Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimenpiteitä 
kaikilla yhteiskunnan ja talouden osa-alueilla, mukaan lukien sijoitustoiminnassa, jossa toimenpiteiden 
pääpainon tulisi olla reaalitalouden päästöjen vähentämisessä. Tämä puolestaan edellyttää, että myös 
valtiot noudattavat omia sitoumuksiaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.   

Jatkoa työlle ilmastonmuutoksen parissa  

Hiilineutraaliustavoite täydentää Evlin pitkäaikaista työtä vastuullisuuden ja etenkin ilmastokysymysten 
parissa. Julkaisimme Evlin varainhoidon ilmastoperiaatteet 2019 ja liityimme Task Force on Climate-
related Financial Disclosures -aloitteen (TCFD-aloite) julkiseksi tukijaksi samana 
vuonna. Ensimmäinen TCFD:n suositusten mukainen selvitys Evlin toimintaan liittyvistä 
ilmastoriskeistä julkaistiin osana vuoden 2019 yritysvastuuraporttia.   

Olemme lisäksi mukana useassa ilmastonmuutokseen liittyvässä yhteisvaikuttamishankkeessa2, joista 
löytyy tarkempaa tietoa Evlin verkkosivuilta. Sitoutumalla hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä 
haluamme omalta osaltamme tukea globaalin ilmastotavoitteen saavuttamista ja siirtymistä 
vähähiiliseen talouteen.   

Strategia ja toimenpiteet  

Hiilineutraaliustavoitteen implementoiminen vaatii tuekseen laajaa pohjatyötä, huolellista harkintaa ja 
aikaa. Maailman talous on edelleen hyvin hiili-intensiivinen, minkä vuoksi laajasti hajautetut sijoitussalkut 
ovat yhä hiili-intensiivisiä. Varainhoitajina meidän tulee lisäksi ottaa huomioon velvollisuutemme 
asiakkaitamme kohtaan sekä heidän yksilölliset sijoitustavoitteensa. On kuitenkin kiistatonta, että Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin pääseminen vaatii välittömiä toimenpiteitä päästöjen laskemiseksi. Uskomme, 
että on asiakkaidemme pitkän aikavälin edun mukaista, että toimintamme on linjassa kansainvälisten 
ilmastotavoitteiden kanssa. Olemme listanneet alle toimenpiteet, joihin ryhdymme 
hiilineutraaliustavoitteen toimeenpanemiseksi. 

 

 

1 Käytännössä nettopäästöjen laskemisella nollaan viitataan pyrkimykseen vähentää päästöjä merkittävästi niiltä osin kuin se on 
teknisesti ja/tai taloudellisesti mahdollista ja jäljelle jäävien päästöjen kompensointia. 

2 Climate Action 100+, Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, ja CDP:n sijoittajakirjeet 
ilmastonmuutoksen kannalta riskialtteimmille yhtiöille sekä CDP:n Science-Based Targets (SBTs)  -yhteisvaikuttaminen 

https://www.evli.com/vastuullisuus/vastuullinen-sijoittaminen
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Välitavoitteiden asettaminen 

Tiedostamme, että uskottava pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoite vaatii tuekseen riittävän 
kunnianhimoisia välitavoitteita, jotka perustuvat uusimpaan tietoon ilmastonmuutoksesta ja vaadittavista 
toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi. Asetamme toiminnallemme seuraavat välitavoitteet:  

1) Evli tavoittelee omien toimintojen aiheuttamien päästöjen (Scope 1 ja 2) osalta hiilineutraaliutta 
viimeistään vuoteen 2025 mennessä. 

2) Evli asettaa sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 % laskun vuoteen 
2030 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään 
vuotta 2019.  

3) Evli asettaa työryhmän vuosille 2021-2022 selvittääkseen tarkemmin, miten sijoituksiin liittyvä 
välitavoite voidaan parhaiten saavuttaa reaalimaailman päästövähennyksillä ja yhdenmukaisesti 
Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tähän käytämme tukena mm. Science Based Targets (SBT, 
tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet) -kehikkoa.    

Sijoituksiin liittyvässä välitavoitteessa seurataan ensisijaisesti alkuvaiheessa listattujen sijoitusten Scope 1 
ja 2 päästöjä. Alla esitellyn tiekartan mukaisesti selvitystyö muiden omaisuusluokkien osalta on 
olennainen osa ilmastotavoitteita. Tulemme myös seuraamaan sijoitustemme skenaarioanalyysiä 
ja miten sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.  
 
Evlin oman toiminnan aiheuttamat päästöt ovat toimintamme luonteen takia rajalliset ja liittyvät pääosin 
ostetusta sähköstä ja lämmityksestä johtuviin päästöihin. Valtaosa Evlin toiminnan päästöistä liittyykin 
sijoitustoiminnasta aiheutuviin välillisiin hiilidioksidipäästöihin. Tämän lisäksi välillisiä päästöjä aiheutuu 
muun muassa työmatkustuksesta, työliikenteestä kodin ja työpaikan välillä, jätteistä ja ostetuista 
tuotteista, mutta näiden merkitys suhteessa sijoitustoiminnasta aiheutuviin päästöihin on vähäinen.   

Tiekartta hiilineutraaliksi varainhoitajaksi 

Päästäksemme tavoitteisiimme tulemme systemaattisesti kehittämään tekemäämme työtä. Tätä työtä 
varten olemme rakentaneet erillisen tiekartan. Tiekartan mukaisesti tavoitteiden ja päästöjen kehitystä 
tullaan seuraamaan ja tavoitteiden käytännön linjauksia tullaan tarkentamaan vähintään viiden vuoden 
välein. Tiekartta vuosille 2021-2025 rakentuu seuraavien kohtien mukaisesti:  

1. Tilannekuvan rakentaminen  

Evli on seurannut osake- ja korkorahastojen hiilijalanjälkeä (salkkupainoilla painotettu hiili-
intensiteetti, weighted average carbon intensity, kattaen Scope 1 ja 2 -päästöt) vuodesta 2016. Nykyisin 
raportointi kattaa myös fossiilisia varantoja (öljy, kivihiili ja maakaasu) omistavien yhtiöiden osuuden 
sijoitussalkusta sekä analyysin yhtiöiden siirtymisestä vähähiiliseen talouteen. Hiilineutraaliustavoitteen 
toimeenpaneminen edellyttää kuitenkin sijoituskohteiden analysoinnin kehittämistä, jotta voimme 
muodostaa nykyistä kokonaisvaltaisemman käsityksen eri omaisuusluokkien tämänhetkisestä 
tilanteesta.   

Tulemme tutkimaan ja kehittämään edelleen muun muassa seuraavia mittareita sekä integroimaan näitä 
soveltuvilta osin sijoituskohteiden analyysiin ja raportointiin:  

- sijoitusten hiilijalanjälki, etenkin Scope 3 -päästöt ja absoluuttiset päästöt, 
- korkeapäästöisten ja/tai päästöintensiivisten sijoitusten osuus sijoitussalkuista,  
- sijoitusten arviointi suhteessa 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen,  
- sijoituskohteiden ilmastotavoitteet, etenkin kohteet, joilla on tieteeseen perustuvat 

ilmastotavoitteet tai muutoin uskottava suunnitelma päästöjen laskemiseksi,  
- hiilineutraalit ja vähäpäästöiset sijoituskohteet,   
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- sijoituskohteet, jotka tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen.  

Osake- ja korkosijoitusten lisäksi edistämme ilmastonäkökohtien integrointia myös muissa 
omaisuusluokissa, kuten kiinteistö-, infrastruktuuri- ja pääomasijoituksissa.   

Tiedostamme, että rahoitettujen päästöjen laskentaan ja datan saatavuuteen liittyy edelleen 
haasteita tietyissä omaisuusluokissa (esim. vaihtoehtoiset sijoitukset) sekä kehittyvillä markkinoilla 
toimivien ja pienten yhtiöiden osalta. Tämä vaikuttaa väistämättä tilannekuvaan sijoitustemme 
nykytilasta ja suunnasta, mutta uskomme sekä laskentamenetelmien että datan saatavuuden paranevan 
tulevina vuosina sitä mukaa, kun ilmastokysymysten painoarvo sijoittajien päätöksenteossa kasvaa.   

2. Ilmastoriskien hallinnan kehittäminen  

Olemme käyneet keskusteluja eri ESG-datantarjoajien kanssa ja tutkineet heidän tarjoamaansa 
ilmastoliitännäistä dataa. Päätavoitteena on ollut löytää entistä parempaa dataa etenkin ilmastoriskien ja 
-mahdollisuuksien arviointiin TCFD:n (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) vaatimalla 
tavalla (esim. skenaarioanalyysi ja sijoituskohteiden fysikaaliset riskit). Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 
ja mahdollisuudet vaikuttavat omalta osaltaan sijoituskohteiden arviointiin ja niiden huomioon 
ottaminen on tästä syystä olennainen osa ilmastotavoitteiden toimeenpanemiseksi tehtävää työtä.  

3. Poissulkemisten päivittäminen  

Vältämme Evlin ilmastoperiaatteiden mukaisesti sijoittamista yhtiöihin, joiden liikevaihdosta vähintään 
30 % tulee kivihiilen louhimisesta tai sen käytöstä energiantuotannossa taikka öljyhiekan kaivamisesta. 
Poissulkemisesta on näissä tapauksissa kuitenkin mahdollista poiketa, mikäli yhtiöllä on selkeä 
suunnitelma toimintansa muuttamiseksi. Periaatteet poissulkevat myös turvetta energiantuotantoon 
tuottavat yhtiöt 0 %:n liikevaihtorajalla. Tämän lisäksi laajempaa poissulkemista noudattavat 
rahastomme poissulkevat fossiilisten polttoaineiden ja kivihiilen valmistajat 5 %:n liikevaihtorajalla.   

Tulemme tarkastelemaan ilmastoliitännäisiä poissulkemisia suhteessa asetettuun 
hiilineutraaliustavoitteeseen ja arvioimme mahdollisia päivitystarpeita. Emme kuitenkaan näe 
poissulkemista ensisijaisena strategiana sijoituskohteiden päästöjen vähentämiseksi, koska 
tavoitteenamme on vaikuttaa ja vähentää sijoituskohteiden todellisia päästöjä, johon poissulkemisella ei 
ole suoraa vaikutusta. Näemme esimerkiksi vaikuttamisen tässä suhteessa tehokkaammaksi tavaksi 
kannustaa yhtiöitä huomioimaan ilmastonmuutos liiketoiminnassaan ja laskemaan toiminnan 
aiheuttamia päästöjä. Mikäli yhtiön toiminta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole linjassa globaaleiden 
päästövähennystavoitteiden kanssa, yhtiöllä ei ole selkeää suunnitelmaa päästöjen vähentämiseksi tai 
vaikuttaminen osoittautuu tuloksettomaksi, tulee poissulkeminen harkittavaksi.  

4. Vaikuttaminen  

Tulemme ottamaan ilmastokysymykset entistä laajemmin huomioon sekä omassa että 
yhteisvaikuttamisessa ja tavanomaisten yhtiötapaamisten yhteydessä. Ensi vaiheessa vaikuttamisen 
painopiste tulee olemaan etenkin korkeapäästöisissä yhtiöissä sekä yhtiöissä, joiden päästöt tai 
päästövähennystavoitteet eivät ole linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Lisäksi tulemme osana 
yhtiöiden ja sidosryhmien kanssa käytäviä keskusteluita kannustamaan näitä omien tieteeseen 
perustuvien ilmastotavoitteiden asettamiseen ja entistä kattavampaan päästöjen ja ilmastonmuutokseen 
liittyvien riskien ja mahdollisuuksien raportointiin esimerkiksi TCFD:n ohjeistusten mukaisesti.  

5. Tavoitteiden systemaattinen analysointi  

Ymmärrämme matkan kohti hiilineutraaliutta olevan pitkä ja päästödatan olevan vielä monelta osin 
puutteellista. Haluamme kuitenkin olla osana muutosta ja omalla toiminnallamme vaikuttaa tulevaan 
kehitykseen. Vuonna 2015 solmittu Pariisin ilmastosopimus vaatii valtioita päivittämään 
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ilmastotavoitteitaan viiden vuoden välein, ja monet ilmaston muutokseen hillintään liittyvät aloitteet 
edellyttävät tavoitteiden asettamista myös viiden vuoden välein tai vaativat muutoin lyhyen tai 
keskipitkän aikavälin tavoitteita. Näemme tämän myös omalta osaltamme järkeväksi tavaksi 
toimia ja tulemme vähintään viiden vuoden välein tarkentamaan ja päivittämään tiekarttaa ja tavoitteita.  

Tulemme osana ilmastotavoitteita koskevaa työtä myös kartoittamaan sitoutumista sijoittajien 
yhteisaloitteisiin, joiden nojalla finanssialan toimijat sitoutuvat saavuttamaan hiilineutraalin sijoitussalkun 
vuoteen 2050 mennessä. Seuraamme myös erilaisten finanssialaa koskevien standardien ja viitekehysten 
kehittymistä ja arvioimme niiden soveltuvuutta ilmastotyöhömme.  
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