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AAMUKAHVIEN AIHEENA EU-TAKSONOMIA

• EU:n kestävien liiketoimintojen luokittelujärjestelmää koskeva asetus, ns. 
Taksonomia-asetus, tuli voimaan 12. heinäkuuta 2020. 

• EU-taksonomia on työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa sijoittajia, 
rahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskijoita ja yritysten markkinoijia 
navigoimaan vähähiilisen, kestävän ja resurssitehokkaan talouden siirtymässä.

• Taksonomian tarkoitus olla Euroopan unionin laajuinen yhteinen 
luokittelujärjestelmä, jonka perusteella sijoituksia voidaan kohdentaa.

• 21.4.2021 saatiin taksonomian uudet kriteerit
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AAMUKAHVEILLA

• Pekka Vuorinen
– Rakennusteollisuus RT ry

– ympäristö- ja energiajohtaja

– EU:n Sustainable Finance Platform – jäsen

• Laura Sariola
– Vahanen Environment Oy

– Johtava asiantuntija, vastuullisuus
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AAMUN OHJELMA

• Klo 9.00-9.05 Hyvää huomenta!

• Klo 9.05 -9.15 Mikä on EU-taksonomia?
– 9.15-9.20 Q&A

• 9.20-9.35 Taksonomian merkitys yritystoimintaan sekä kiinteistö- ja 
rakennusalaan

– 9.35-9.40 Q&A

• 9.40-9.50 Missä mennään nyt? Mitä tapahtuu vuoden 2022 alusta?
– 9.50-10.00 Q&A 



MIKÄ ON EU-TAKSONOMIA?
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Taksonomiaregulaation 
tilannekatsaus 

EU-taksonomia ja kiinteistöliiketoiminta
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Pekka Vuorinen

Rakennusteollisuus RT / FIEC
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Pekka Vuorinen
• Ympäristö- ja energiajohtaja, dipl.ins.

• Rakennusteollisuus RT ry

‐ Ympäristöasioiden (kestävä rakentaminen ja kiertotalous) 
horisontaalivastuu ja EU-edunvalvonta

‐ FIEC/TEC ympäristöryhmät 

‐ Vähähiilisyys, ympäristövaikutukset, kiertotalous, vaaralliset 
aineet, taksonomia

‐ FIEC:n edustajana komission taksonomiatyön Platform on 
Sustainable Finance -ryhmässä

• Rakennustuoteteollisuus RTT ry 

‐ Ympäristöstandardisointi, vaaralliset aineet 

‐ CEN/TC 350, CEN/TC 351 ja ISO/TC 59 

‐ CPE (Construction Products Europe) 

‐ Kiertotalous, ympäristövaikutukset, vaaralliset aineet
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European Construction Industry Federation FIEC
ja Platform on Sustainable Finance

FIEC application in 
June 2020

More than 500 
applications
for 50 seats

FIEC appointed
as a member

in October 2020

Pekka Vuorinen 
(Confederation of 

Finnish 
Construction 

Industries) as FIEC‘s 
Permanent 

Representative 

• 32 national Member Federations in 28 
countries (25 EU, Norway, Ukraine &  
Turkey) 

• represents construction companies of all  
sizes carrying out all forms of building and  
civil engineering activities

• the construction sector employs ≈12.7  
million people representing more than 6%  
of EU27 total employment 

• in 2019, investment in construction 
amounted to €1,324 billion representing 
9.5% of EU27 GDP

• officially recognised Social Partner,  
representing employers, in the European  
Sectoral Social Dialogue "Construction"
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Mihin taksonomia tähtää? 

• Taksonomiauudistuksen avulla valjastetaan 
ensi kertaa yritysten liiketoiminnan muskeli 
– rahoitus – vauhdittamaan 
päästövähennystavoitteiden 
toimeenpanoa. 

• Toisin sanoen luodaan mekanismi, jolla 
rahan saatavuus tai rahan hinta sidotaan 
siihen, miten ilmastomyönteisestä 
investointikohteesta on kyse.

• Taksonomia-asetuksessa (hyväksytty 
6/2020) luodaan luokitusjärjestelmä-
kehikko ympäristön kannalta kestäville 
sijoituskohteille, jonka tarkemmat ja 
sektorikohtaiset vaatimukset annetaan 
delegoiduilla asetuksilla
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Keitä uudistus koskee ensi vaiheessa? 
Mihin yritysten on varauduttava myöhemmin?

• Uudistus halutaan voimaan jo vuoden 2022 
alusta. Ensi vaiheessa se vaikuttaa yli 500 
henkeä työllistäviin pörssiyhtiöihin, 
pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin, ohjaten 
niihin kohdistuvia sijoituksia 
pääomamarkkinoilla. 

• Jatkossa taksonomian piiriin halutaan entistä 
laajemmin muutakin elinkeinoelämää.

• Samaan aikaan valmistellaan uudistusta, joka 
velvoittaa pankit ja rahoituslaitokset 
julkistamaan tietoja lainakantojensa ja 
sijoitustensa kestävyydestä. Tällä on 
heijastusvaikutuksia kaikkiin rahoitusta 
saaviin yhtiöihin – myös pk-yrityksiin. 

• Tulevaisuudessa yhä useamman 
pankkirahoitusta hakevan yhtiön on 
varauduttava vastaamaan lainanantajalle 
kestävyyttä koskeviin kysymyksiin.

• Taksonomia-asetuksen 8 artikla velvoittaa suuret 
PIE-yhteisöt raportoimaan taksonomian 
mukaisuudesta. Asetuksen 8 artikla sisältää 
delegoidun säädöksenantovaltuuden komissiolle 
tarkentaa tiedonantovelvoitetta. Komission on 
julkaistava kyseinen delegoitu säädös viimeistään 
1.6.2021.

• PIE-yhteisöjä ovat pörssiyhtiöt, 
luottolaitokset, vakuutusyhtiöt sekä eräät 
erityislainsäädännössä PIE-yhteisöiksi 
määritellyt yritykset.
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The Platform on Sustainable Finance 

Tehtävät / keskeiset käsiteltävät aiheet:
Antaa komissiolle neuvoja EU:n taksonomian ( EU taxonomy ) teknisistä kriteereistä, 
myös niiden käytettävyydestä

Asetettu asetuksen mukaisesti (artikla 20) kaksivuotiskaudelle 10/2020

Laatii kriteerit ympäristötavoitteille 3-6

Arvioi ympäristötavoitteiden 1-2 kriteerejä

Antaa komissiolle neuvoja luokitusasetuksen (Taxonomy Regulation) tarkistamisesta ja 
muiden kestävyystavoitteiden kattamisesta, mukaan lukien sosiaaliset tavoitteet ja 
toimet, jotka vahingoittavat merkittävästi ympäristöä

Seuraa ja raportoi kestäviin investointeihin tähtäävistä pääomavirroista 

Antaa komissiolle laajemmin neuvoja kestävästä rahoituspolitiikasta 

Lisätietoja: more information on the Platform on Sustainable Finance here
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en


Vahanen Taksonomia 26.4.2021 P. Vuorinen

Platform on Sustainable Finance (koordinointivastuu EC DG FISMA)

FIEC jäsenenä: Pekka Vuorinen, RT
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Platform on Sustainable Finance – rakenne
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Technical Working Group - tehtävä

• Teknisiä kriteerejä koskevat suositukset 
muodostavat perustan toiselle 
delegoidulle säädökselle (DA) 
taksonomia-asetuksen 8 artiklan nojalla. 

• TWG laatii kriteeriluonnokset 
tarkasteltavina oleville taloudellisille  
toiminnoille – noin 60 toimintoa. 

• Toimintaedellytysten asettaminen
• Yhden tai useamman 

ympäristötavoitteen merkittävä 
edistäminen 

• Ei aiheuta merkittävää haittaa (Do No 
Significant Harm)
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TWG – sektorit (Sector teams)

15



TAKSONOMIAN MERKITYS 
KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAAN

16



Vahanen Taksonomia 26.4.2021 P. Vuorinen

17

TAKSONOMIA– MITÄ TULEE RAPORTOIDA?

Lähde: Riikka Sievänen, KPMG
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TAKSONOMIA– MITÄ TULEE RAPORTOIDA?

Lähde: Riikka Sievänen, KPMG
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MITEN TAKSONOMIA VAIKUTTAA 
KÄYTÄNNÖSSÄ?
• EU:ssa halutaan määrittää luokittelu 

(taksonomia) ja kriteerit sille, millaiset 
rahoitus- ja investointikohteet voidaan katsoa 
kestäviksi. 

– Mitä kestävämpi investointihanke, sitä 
helpommin ja edullisemmin yrityksen voi olettaa 
saavan rahoitusta. Hankkeen rahoitettavuus ei 
siis jatkossa riipu pelkästään taloudellisista 
tunnusluvuista, vaan sijoittajien huomiota 
halutaan kiinnittää enemmän myös 
kestävyyteen liittyviin riskeihin.

– Kestävyyden arvioinnissa painavat eritoten 
ilmasto- ja ympäristövaikutukset (myöhemmin 
muutkin vastuullisuuden ulottuvuudet).

– Konkreettisesti kestävyys määräytyy ns. 
taksonomian eli kestävyysluokittelun perusteella 

– Jatkossa yrityksiä todennäköisesti velvoitetaan 
tuottamaan taloudellisen tilinpäätöksen rinnalla 
eräänlaista ”ympäristökirjanpitoa”, jonka avulla 
ne kertovat toimintansa vaikutuksia ilmastoon ja 
luonnon monimuotoisuuteen. Sen perusteella 
rahoittajat ja sijoittajat voivat vertailla eri 
sijoituskohteiden ympäristövaikutuksia ja 
vastuullisuutta.

Taksonomiakelpoiset  toimenpiteet:
1. hyödytettävä merkittävästi vähintään yhtä kuudesta 

ympäristötavoitteesta
2. olla tuottamatta merkittävää haittaa viidelle muulle 

tavoitteelle (DNSH; do no significant harm -periaate)
3. oltava YK:n, OECD:n ja ILO:n eettisten työ- ja 

ihmisoikeusperiaatteiden mukainen.
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MIHIN YMPÄRISTÖTAVOITTEISIIN SEKTORITIIMI 
”RAKENTAMINEN” KEHITTÄÄ TEKNISIÄ 
KRITEEREJÄ?

Civil Engineering & Circular Economy 

Construction & Biodiversity
FIEC
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TAKSONOMIA-ASETUS (EU) 2020/852 – DA ANNEX I 

7 CONSTRUCTION AND REAL ESTATE 
ACTIVITIES
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ANNEX I

Technical screening criteria for determining the conditions under which an economic 
activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation and for 
determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the 
other environmental objectives

7.1. Construction of new buildings 

7.2. Renovation of existing buildings

7.3. Installation, maintenance and repair of energy efficiency equipment

7.4. Installation, maintenance and repair of charging stations for electric vehicles in buildings 
(and parking spaces attached to buildings) 

7.5. Installation, maintenance and repair of instruments and devices for measuring, 
regulation and controlling energy performance of buildings

7.6. Installation, maintenance and repair of renewable energy technologies

7.7. Acquisition and ownership of buildings
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MITEN VOIMME AUTTAA 
TAKSONOMIAVELVOITTEIDEN TÄYTTÄMISESSÄ

Selvitämme kuuluuko 
toimintaan taksonomiavelvoite

• Aiheuttaako toiminta 
ympäristöhaittaa 

• Selvitys myös toiminnoista, 
jotka eivät kuulu 
taksonomiavelvoitteeseen

Teemme alustavan esityksen 
vaatimusten täyttymisestä

• Tarkistamme teknisten 
arviointikriteerien 
perusteella vaatimusten 
täyttymisen yritysten 
toiminnassa

• Autamme rahoitusalan 
yrityksiä selvittämään 
sijoituskohteiden 
vaatimustenmukaisuuden

• Selvitämme yritysten 
vaatimustenmukaisuuden

Teemme esityksen tarvittavista 
toimenpiteistä

• Vaatimustenmukaisuuden 
täyttymisen edellytykset

• Liiketoimintaselvitykset ja 
liiketoimintaan liittyvä 
resilienssi

• Asiantuntijapalvelut (EDD, 
ESG, Biodiversiteetti, 
Hiilijalanjälki- ja kädenjälki, 
Vesijalanjälki, BAT, YVA, 
Data screening)
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HYVÄKSYTTY TAKSONOMIAN 

MUKAINEN TOIMINTA
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Maankäyttö ja 
Kaavoitus

Rakentaminen, 
Kuljetukset

Ylläpito ja 
korjaus, 

Liikkuminen

Kiinteistön

Myynti

Purku, 
uudelleenkäyttö 

ja kierrätys

BAT, PIMA, YVA-tutkimukset,

Lupa- ja massaselvitykset

Biodiversiteetti

Hiilijalanjälki- ja kädenjälki, 

vesijalanjälki

Energiatehokkuus, Resilienssi

Vihertehokkuus,

Resurssitehokkuus

BAT, EDD, TDD, EHS, ESG,

GRESB, GRI, SDG, CSR

Kustannukset: OPEX, CAPEX



VASTUULLISUUSKRITEERIT

• Ympäristökriteerien lisäksi, tulossa osaksi taksonomiaa 
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Sosiaalinen (S)
GRI-Global Reporting Initiative

Diversiteetti

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Syrjimättömyys

Ilon periaatteet

Vastuu kolmansissa maissa tapahtuvasta 

toiminnasta

Aktiivinen työuran edistäminen

Yhteisövaikutukset

Kulttuurisensitiivisyys

Sidosryhmien kuuleminen

Ihmisoikeudet

Hyvä Hallinto (G)
Avoimuusdirektiivi 

Verojalanjälki

Hallitusvastuu

Tilintarkastus

Sisäinen tarkastus

Hyvä johtajuus

Lähde: Sirpa Pietikäinen 4.12.2020



MISSÄ MENNÄÄN NYT? 
MITÄ TAPAHTUU VUODEN 2022 ALUSTA?
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AIKATAULU

26



Vahanen Taksonomia 26.4.2021 P. Vuorinen

27

MITEN PROSESSI ETENEE? 

• Taksonomiaa edistetään vauhdikkaasti, sillä uudistuksen ensimmäinen 
vaihe halutaan voimaan kaikkia jäsenmaita sitoen jo vuoden 2022 alusta. 

• Ensimmäinen delegoitu asetus ympäristö-tavoitteista "Ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen tekniset arviointikriteerit" oli määrä 
julkaista 12/2020. Delegoitua asetusta sovellettaisiin 1/2022 alusta

– konsultaatio 11-12/2020; yli 46000 vastausta!!!
“Brussels postponed green finance rules after 10 EU states wielded veto”

– julkaistiin 21. huhtikuuta 2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1804

• Lopullisen päätöksen asetuksesta tekevät jäsenmaat ja Euroopan parlamentti, 
jonka äänestystä odotetaan kesään mennessä.

• Toinen delegoitu asetus neljän muun ympäristötavoitteen 
yksityiskohtaisemmista teknisistä kriteereistä julkaistaisiin 12/2021 ja sitä 
sovellettaisiin vuoden 2023 alusta.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1804


Lisätietoja 

pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi
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VAHANEN ENVIRONMENT OY

Laura Sariola, Senior Advisor, Sustainability

+358 40 832 5750

etunimi.sukunimi@vahanen.com


