
 
 

THE SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE 
REGULATION: KOKEMUKSIA SÄÄNTELYN 

KÄYTTÖÖNOTOSTA 

Jyväskylän yliopisto 
Kauppakorkeakoulu 

 
 

Pro gradu -tutkielma 

 
2022 

 
 
 
 

Tekijä: Joona Tiainen 
Oppiaine: Laskentatoimi 

Ohjaaja: Liisa Kurunmäki 

 
 
 

 



 
 

TIIVISTELMÄ  

Tekijä 
Joona Tiainen 

Työn nimi 
The Sustainable Finance Disclosure Regulation: kokemuksia sääntelyn käyttöönotosta 

Oppiaine 
Laskentatoimi 

Työn laji 
Pro gradu -tutkielma 

Aika (pvm.) 
27.5.2022 

Sivumäärä 
60 

Tiivistelmä – Abstract 
 
Vastuullisen sijoittamisen ala on kokenut vahvaa kasvua viime vuosina. Alalla on kui-
tenkin esiintynyt haasteita, esimerkiksi vertailukelpoisuuden ja standardien puute. 
Tukeakseen kestävän rahoituksen ja vastuullisemman sijoitustoiminnan kasvua Euroo-
pan unioni on luonut kestävän rahoituksen suunnitelman. Suunnitelman tavoitteiden 
toteuttamiseksi EU on luonut uusia sääntelyitä, joiden avulla EU pyrkii vastaamaan 
näihin haasteisiin ja helpottamaan rahavirtojen ohjautumista vastuullisempiin kohtei-
siin.  
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sitä, miten uusi Sustainable Finance 
Disclosure Regulation on otettu vastaan vastuullisen sijoittamisen alalla. Tutkimuk-
sessa selvitettiin asetuksen käyttöönottoon liittyviä kokemuksia ja sitä, miten asetuksen 
koetaan tukevan vastuullista sijoittamista ja ehkäisevän viherpesua. Tutkimuksessa 
haluttiin myös selvittää, miten regulaatio on koettu yleisemmällä tasolla alalla ja miten 
sen on koettu onnistuneen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu pääosin 
vastuulliseen sijoittamiseen, viherpesuun, Euroopan unionin kestävän rahoituksen 
suunnitelmaan ja tämän suunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi laadittuihin ase-
tuksiin. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös aiempia regulaatioon liitettyjä haastei-
ta ja kritiikkiä. 
 
Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksessa haastateltiin viittä 
eri finanssimarkkinatoimijan edustajaa tai muuten alalla SFDR:n kanssa työskennel-
lyttä henkilöä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että alan haasteet ovat todellisia ja ase-
tukselle on ollut alalla kysyntää. Asetuksen uskotaan parantavan alan vertailukelpoi-
suutta ja torjuvan viherpesua pitkällä aikavälillä. Asetuksen tulkintaan ja käyttöönoton 
prosessiin on kuitenkin liittynyt tämän tutkielman teon aikana vielä haasteita ja ase-
tuksen selkeyttä voidaan katsoa kriittisestä näkökulmasta. Tältä osin sääntelyn ei vielä 
tämän tutkimuksen tekohetkellä voi todeta täysin onnistuneen ja täyttävän tavoittei-
taan. Tästä syystä regulaatiota tarkasteltiin tuloksissa myös kriittiseltä näkökannalta ja 
nostettiin esiin muutama regulaatioon liittyvä havainto. Asetuksen tulevaisuuteen 
suhtaudutaan alalla kuitenkin luottavaisin mielin.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Yleistä 

Ilmastonmuutoksen myötä ympäristön kannalta vastuullinen sijoittaminen ja 
vastuullisiin sijoituspäätöksiin pyrkiminen on nostanut suosiotaan. Tuckerin ja 
Jonesin vuonna 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan vastuullinen sijoittaminen, 
eli ESG-sijoittaminen, tarkoittaa sellaista investointiprosessia, joka ottaa huomi-
oon sijoituksen ympäristöllisiä (Environment), sosiaalisia (Social) ja hallinnolli-
sia (Governance) vaikutuksia sijoitusten päätöksenteon ja arvioinnin tukena 
(Tucker III & Jones, 2020). ESG-sijoittaminen on alana erittäin ajankohtainen ja 
se on kasvanut viime vuosina valtavasti. Esimerkiksi Global Sustainable In-
vestment Alliancen vuonna 2020 julkaistu tutkimus paljastaa, että ESG-
sijoituksiin liittyvien varojen kokonaismäärä kasvoi Yhdysvalloissa vuoden 
2016 alun 8,7 biljoonasta dollarista 17,1 biljoonaan dollariin vuoteen 2020 men-
nessä (GSIA, 2020). Ala on siis kasvava ja mikäli kehitys jatkuu, se tulee ole-
maan merkittävä myös tulevaisuudessa.  

Uusi ja samalla nopeasti kasvava sekä muuttuva ala on kuitenkin koh-
dannut myös haasteita. Vuonna 2021 julkaistun Ison-Britannian hallituksen jul-
kaisun mukaan ESG-alaan liittyviä haasteita ovat olleet etenkin kestävien sijoi-
tustuotteiden käsitteistön ja standardien puute, sekä ESG-tuotteiden keskinäi-
nen vertailukelpoisuus. ESG-tuotteiden kysynnän ja tarjonnan kasvaessa on 
entistä vaikeampaa määritellä sijoitusrahastoja ja näiden tosiasiallista vastuulli-
suutta. Nämä haasteet ovat nostanut esiin puheet viherpesusta, joka tarkoittaa 
toiminnan maalaamista vastuullisemmaksi, kuin mitä se oikeasti on. Vihrepesu 
onkin yksi suurimmista haasteista liittyen ESG-sijoittamiseen ja ESG-kohteiden 
väliseen keskinäiseen vertailukelpoisuuteen. (HM Treasury, 2021.) 

Uuteen alaan ja sen haasteisiin on haluttu vaikuttaa myös EU:n tasolla. 
Ridzakin ja Žigmanin vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa nostetaan esiin 
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Euroopan Unionin kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma, joka julkaistiin 
vuonna 2018. Suunnitelman tavoitteena on tehdä Euroopan Unionin taloudesta 
aiempaa kestävämpi etenkin ympäristön kannalta. Vaikka suunnitelma on jo 
pääosin tehty ja päälinjoista on sovittu, tulee sen täytäntöönpano viemään usei-
ta vuosia. (Ridzak & Žigman, 2020.) Vuoden 2019 maaliskuussa Euroopan par-
lamentti hyväksyi kestävän rahoituksen suunnitelmassaan säännöstön, jonka 
perusteella omaisuudenhoitajia velvoitetaan käyttämään EU:n yhteistä rapor-
tointistandardia, jotta saadaan selville, miten he ottavat huomioon sijoitustensa 
ESG-tekijät. Samalla asetus pyrkii ennaltaehkäisemään sijoitustuotteiden viher-
pesua EU:n alueella (GSIA, 2018, s. 13.) Tämä uusi asetus koskien kestävyyteen 
liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla pyrkii vähentämään 
erityisesti tiedon epäsymmetriaa finanssimarkkinatoimijoiden ja lopullisten 
asiakkaiden välillä (EU 2019/2088).  Käytännössä tämä kestävyyteen liittyvä 
tiedonantoasetus pyrkii ennaltaehkäisemään viherpesua asettamalla uudenlai-
set vaatimukset siitä, miten tarkasti ja millä tavalla finanssimarkkinatoimijoiden 
pitää tulevaisuudessa raportoida omista vastuullisista rahoitustuotteistaan. 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen kulku 

Tässä Pro gradu -tutkimuksessa tutkitaan, miten finanssimarkkinatoimijat ja 
finanssimarkkinoilla työskentelevät henkilöt ovat kokeneet alkuvuodesta 2021 
voimaan tulleen Euroopan Unionin asetuksen koskien kestävyyteen liittyvien 
tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla. Tämä asetus tunnetaan myös ly-
henteellä SFDR, joka tulee sanoista The Sustainable Finance Disclosure Regula-
tion. Tutkimuksen tavoitteena on käsitellä asetuksen käyttöönoton kokemuksia, 
prosessia sen takana ja selvittää myös esiin nousseita haasteita. Tavoitteena on 
selvittää, miten finanssimarkkinatoimijat ovat toteuttaneet uuden EU-asetuksen 
käyttöönoton käytännössä ja kuinka se on vaikuttanut toimijoiden toimintaan ja 
alaan. Erityisesti tutkimuksessa tutkitaan sitä, miten asetuksen on koettu onnis-
tuneen täyttämään tavoitteitaan ja miten sen on koettu onnistuneen tukemaan 
vastuullisen sijoittamisen periaatteita, sekä miten sen koetaan ehkäisevän vi-
herpesua. Lopuksi haluan myös tutkia sitä, miten alalla suhtaudutaan uuteen 
sääntelyyn yleisellä tasolla ja onko lisääntynyt sääntely koettu tarpeelliseksi. 
Tutkimusongelmaksi muodostuu kysymys siitä, miten tämä uusi sääntely toi-
mii ja koetaan finanssimarkkinatoimijoiden keskuudessa käytännössä. Tutki-
muksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 
1. Miten finanssimarkkinatoimijat ovat kokeneet uuden asetuksen käyt-

töönoton ja miten he ovat joutuneet muuttamaan toimintaansa asetuk-
sen myötä? 

2. Miten asetuksen koetaan täyttävän tavoitteitansa ja tukevan vastuullis-
ta sijoittamista, sekä kuinka hyvin sen koetaan ehkäisevän viherpesua? 

3. Miten alalla on koettu sääntelyn tarve ja onnistuminen? 



 
 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakautuu johdantoon, teoriaosuuteen, tutkimuksen menetelmäosuu-
teen ja lopuksi tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tutkimuksen teoria-
osuudessa luodaan katsaus vastuulliseen sijoittamiseen ja viherpesuun ilmiöinä, 
jonka jälkeen käydään läpi Euroopan Unionin kestävän rahoituksen suunnitel-
maa ja siihen liittyvää asetusta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta ra-
hoituspalvelusektorilla. Lisäksi teoriaosuudessa käydään lyhyesti läpi muita 
kestävään rahoitukseen liittyviä asetuksia. Vertailun vuoksi teoriaosuudessa 
nostetaan myös esiin Ison-Britannian kestävän rahoituksen suunnitelma. Teo-
riaosuuden loppupuolella nostetaan esiin myös yleisesti regulaatioon liittyviä 
haasteita ja ilmiöitä. Teoriaosuuden jälkeen käydään läpi tutkimuksen toteutus-
ta, jonka jälkeen siirrytään avaamaan tutkimuksen tuloksia ja tehdään näistä 
tuloksista johtopäätelmät. Lopuksi käydään läpi tutkimukseen liittyviä rajoittei-
ta, sekä annetaan ehdotuksia jatkotutkimusaiheista.  
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2 VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN ILMIÖNÄ JA 
ALAN REGULAATIO EUROOPASSA  

2.1 Vastuullinen sijoittaminen 

Vastuullisella sijoittamisella, eli ESG-sijoittamisella, pyritään erityisesti otta-
maan huomioon investointien pitkäaikaisia ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia 
vaikutuksia (Tucker III & Jones, 2020). Silvolan ja Landaun vuonna 2019 julkai-
seman kirjan Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin mukaan vastuullinen si-
joittaminen tarkoittaa sitä, että sijoituspäätöksissä otetaan huomioon kunkin 
yhtiön kannalta olennaisia ESG-tietoja perinteisten talouslukuihin painottuvan 
analyysin lisäksi. Kyseisen kirjan mukaan Lev ja Gu (2016) ovat tuoneet esiin 
kirjassaan, että yhä pienemmän osan yhtiön arvonmuodostuksesta perustuessa 
tilinpäätöstietoon, korostuu myös ESG-näkökohtien analysoiminen sijoitusana-
lyysiä syventävänä ja laajentavana välineenä. (Silvola & Landau, 2019, s. 12.) 
Vastuullisen sijoittamisen suosion kasvu on johtanut myös useiden uusien ter-
mien syntymiseen, jotka kuvaavat ESG-sijoittamista. ESG-sijoittaminen tunne-
taankin nykyään yleisesti myös vastuullisena, kestävänä tai sosiaalisesti vas-
tuullisena sijoittamisena. Vaikka termit pohjautuvat samoihin aatteisiin, saattaa 
niillä olla kuitenkin hieman toisistaan poikkeava historia ja käyttötarkoitus. 
Tässä tutkielmassa käytetyllä termistöllä viitataan kuitenkin samaan ilmiöön, 
eli ympäristön kannalta vastuullisempaan sijoittamiseen ja etenkin ESG-
sijoittamisen tavoitteet täyttäviin sijoitusmenetelmiin.    
 Sana ESG muodostuu sanoista Environmental, Social ja Governance. 
Suomennettuna ESG tarkoittaa ympäristöllisten, sosiaalisten ja hallinnollisten 
näkökulmien huomioonottamista. Silvolan ja Landaun (2019) mukaan ESG-
analyysiin perustuvassa raportoinnissa tyypillisiä arvioitavia vaikutuksia ym-
päristölle ovat esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, jätteet, energiatehokkuus ja vai-
kutukset ilmastonmuutokseen myös yleisellä tasolla. Sosiaalista puolta mita-
taan puolestaan esimerkiksi ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja yritysten 
tuotevastuiden osalta. Hyvän hallintotavan käsitettä käytetään esimerkiksi ar-
vioimaan korruption ja lahjonnan vastaista toimintaa, riippumattomuutta, ve-
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ronmaksua ja yritysten johtohahmojen toimintaa sekä henkilövalintoja. (Silvola 
& Landau, 2019, s. 12.)  
 

  

Kaavio 1: ESG-kaavio (Silvola & Landau, 2019) 

Ilmastonmuutoksen myötä ESG-sijoittaminen on viime vuosina nostanut 
suosiotaan runsaasti. Tähän viittaa myös Dai:n vuonna 2021 julkaistu tutkimus, 
jonka mukaan ESG-sijoittaminen on viime vuosina alkanut saamaan yhä 
enemmän huomiota yritys- ja yksityissijoitusyhteisöiltä. Tästä johtuen ESG kri-
teereihin pohjautuvat sijoituskohteet ovat viime vuosikymmenellä kokeneet 
merkittävää kasvua kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kestävät sijoituskoh-
teet ovat siis selvästi kasvava ala pääomamarkkinoilla ympäri maailman (Dai, 
2021). Tätä väitettä tukee myös Tuckerin ja Jonesin (2020) tutkimus, jonka mu-
kaan sijoitusten ympäristöllisten, sosiaalisten ja hallinnollisten vaikutusten tar-
kastelu on kasvanut huomattavasti sijoittajien toimesta viimeisen vuosikym-
menen aikana. Alan on todettu kasvavan myös Suomessa, sillä Hankenin 
vuonna 2021 toteuttamassa tutkimuksessa löydettiin, että jopa 60 prosenttia 
kyselyyn vastaajista ilmoitti ottavansa ESG-tiedot huomioon sijoituspäätöksiä 
tehdessään (Silvola, Vähämää & Buchanan, 2021). Myös yritykset ovat kasvat-
taneet ESG-raportointiaan, sillä Patelin vuonna 2018 julkaisemassa artikkelissa 
mainitaan, että ESG-raportointia tuottavien yritysten määrä on maailmanlaajui-
sesti kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä alle 20:stä yrityksestä 
lähes 9000:een yritykseen (Patel, 2018). Vastuullinen sijoittaminen on ollut vii-
me vuosina suosittu aihe myös tutkimuskirjallisuudessa (Dai, 2021). Koska aihe 
on erittäin ajankohtainen ja muokkautuva, innoitti se osaltaan myös tämän tut-
kielman tekoon.     

Patelin (2018) tutkimuksen mukaan ESG-sijoittamiseen liittyy sijoittajien 
osalta erilaisia intressejä, sillä esimerkiksi taloudellisesti motivoituneet sijoitta-
jat suosivat erilaisia sijoitustapoja kuin eettiseltä lähtökannalta sijoituksia teke-

• CO2-päästöt

• Jätteet

• Vaikutukset ilmastoon

Environmental

• Ihmisoikeudet

• Työolot

• Yritysten tuotevastuu

Social

• Korruption torjunta

• Riippumattomuus

• Yritysten johtohahmojen toiminta

Governance



10 
 
vät sijoittajat. Schanzenbachin ja Sitkoffin (2020) mukaan alun perin ESG-
sijoittamisen motiivit olivat lähinnä moraalisia tai eettisiä, jotka perustuivat en-
nemmin muihin tavoitteisiin, kuin sijoitustuottojen maksimointiin (Schanzen-
bach & Sitkoff, 2020).  Pitkään onkin ajateltu, että vastuullisella tavalla sijoitta-
minen helposti leikkaa myös odotettavissa olevia tuottoja. Näin ei välttämättä 
kuitenkaan enää ole, sillä esimerkiksi vuonna 2015 De ja Clayman havaitsivat 
ESG-luokitusten ja osaketulojen välistä suhdetta koskevassa tutkimuksessaan, 
että korkeamman tuoton osakkeisiin liittyi myös korkeampia ESG-luokituksia. 
Mielenkiintoinen havainto aiemmissa tutkimuksissa on ollut myös se, että tutki-
tuilla ESG-sijoitusstrategioilla voidaan odottaa olevan selkeä positiivinen vaiku-
tus sijoitusten taloudelliseen tuottoon (Patel, 2018). On myös mahdollista, että 
ESG-sijoittamisen saama huomio ruokkii ilmiötä itsessään. Esimerkiksi Euroo-
pan unionin alueella EU:n kestävän rahoituksen suunnitelman avulla rahaa oh-
jataan kestävämpiin investointikohteisiin, mikä antaa samalla tukensa myös 
vastuullisemmille sijoituskohteille. Koska ESG-sijoituskohteet ovat parantaneet 
tuottavuuttaan, on mahdollista, että ne tulevaisuudessa tulevat kasvattamaan 
entisestään suosiotaan myös perinteisempien, pääasiassa isoja tuottoja hakevien 
sijoittajien keskuudessa. Myös nuorempien sukupolvien siirtyessä työelämään 
on mahdollista, että vastuullisten sijoitusvalintojen suosio ja korostus sijoi-
tusportfolioissa lisääntyy. Tähän löytyy tukea myös Silvolan, Vähämaan ja 
Buchanan (2021) toteuttamasta tutkimuksesta, missä havaittiin, että milleniaalit, 
eli 40-vuotiaat ja sitä nuoremmat sijoittajat toteuttivat useammin vastuullista 
sijoitusstrategiaa, kuin vanhemmat sukupolvet.  

Vastuulliseen sijoittamiseen on liitetty myös haasteita. Kuten jo tutkimuk-
sen johdannossa todettiin, haasteita ovat olleet esimerkiksi alan käsitteistön ja 
standardien puute, sekä tuotteiden keskinäisen vertailukelpoisuus. (HM Trea-
sury, 2021.) Tätä väitettä tukee myös Amel-Zadehin ja Serafeimin vuonna 2018 
julkaistun tutkimus, minkä mukaan sijoittajien kertoman perusteella yleisim-
mät syyt vähäiselle ESG-datan hyödyntämiselle liittyvät yhtiöiden vastuulli-
suustietojen läpinäkyvyyteen ja vertailukelpoisuuteen. Patelin (2018) mukaan 
erilaisten vastuullisten tuotteiden keskinäinen vertailu on vielä vaikeaa, sillä 
tarkempi käsitteistö ja mittaristo puuttuu. Myös ESG-tietojen standardoinnissa 
ja tietojen ilmoittamisessa on vielä paljon epäselvyyksiä ja määriteltävää niin 
Euroopassa, kuin myös globaalilla tasolla. (Patel, 2018.) Erityisesti ESG-
sijoittamisesta puhuttaessa asiakkaille ja sääntelyviranomaisille kysymys on 
siitä, toteutuuko asiakkaille luvatut lupaukset ja miten asiakkaat voivat erottaa 
oikeanlaisen informaation väärästä informaatiosta (Ridzak & Žigman, 2020). 
Uusien, erilaisten tietojen ilmoittaminen, kerääminen ja analysointi nostaa kus-
tannuksia ja tietysti uuden totuttelu vaatii myös aikaa. Myös Yun, Luun ja Che-
nin vuonna 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan ESG-raportoinnin haasteita 
ovat esimerkiksi auditoimattomat ESG-tiedot, globaalin sääntelyn ja hallinnon 
puute, tarkan ohjeistuksen puute ja poikkeavat käytösmallit eri yritysten välillä. 
(Yu, Luu & Chen, 2020.) Näihin haasteisiin on kuitenkin pyritty tuomaan uusia 
ratkaisuja esimerkiksi Euroopan Unionin tasolla EU:n kestävän rahoituksen 
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suunnitelmassa sekä Isossa-Britanniassa vastaavan kestävän rahoituksen suun-
nitelman avulla.  

2.2 Viherpesu 

Entistä useampi kuluttaja etsii nykypäivänä ympäristön kannalta aiempaa kes-
tävämpää vaihtoehtoa. Rotmanin, Gossettin ja Goldmanin vuonna 2020 julkais-
tun tutkimuksen mukaan kuluttajat suosivat palveluita ja tuotteita, jotka ovat 
entistä kestävämpiä ja ovat myös valmiita maksamaan enemmän tuotteista, jot-
ka ovat ympäristöystävällisiä. Tämä suuntaus on kaiken hyvän ohella johtanut 
myös siihen, että jotkin yritykset ovat alkaneet käyttämään tätä suuntausta hy-
väkseen ja alkaneet mainostaa omia tuotteitaan vastuullisempina, kuin ne oike-
asti ovatkaan. Tästä ilmiöstä on syntynyt käsite viherpesu, jota vastaan myös 
EU pyrkii taistelemaan. Viherpesun on nähty saaneen alkunsa 1980-luvulla Yh-
dysvalloissa, kun valmistajat sekä heille työskentelevät markkinointi- ja mai-
nontayritykset alkoivat vastata muuttuneeseen kulutuskysyntään. Nämä yri-
tykset alkoivat korostaa tuotteidensa oletettuja ympäristön kannalta kestäviä 
ominaisuuksia, ja trendin myötä myös väärät ja harhaanjohtavat ympäristöväit-
teet yleistyivät yritysten mainonnassa. (Rotman ym., 2020.)  

Garstenin ja Jacobssonin vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan 
tuotteista annetut kestävyystiedot ovat luoneet hämmennystä ja epätietoisuutta 
kuluttajien keskuudessa. Koska ulkopuoliset standardit ovat vielä olleet puut-
tellisia, kuluttajat eivät ole voineet olla varmoja erilaisten kestävyyteen liitty-
vien väitteiden paikkansapitävyydestä. Ongelma on siinä, että yleistä tarkkaa 
määritelmää kestävistä toimista ja tuotteista ei aiemmin ole ollut. (Garsten & 
Jacobsson, 2012, s. 11.) Lisääntyneen kuluttajakysynnän myötä organisaatiot 
ovat yhä enenevissä määrin alkaneet raportoimaan kestävyystietoja. Koska 
tarkkoja määritelmiä ja standardeja ei ole aiemmin ollut, on raportointi kiteyty-
nyt termin ”ESG” ympärille. (HM Treasury, 2021, s. 6.) Yleisten ja tunnettujen 
käsitteiden ja standardien puutos on tehnyt eri raporttien ja tuotteiden punnit-
semisesta vaikeaa ja se on vaikeuttanut myös kuluttajien ymmärrystä ja päätök-
sentekoa. Tiedon puute on luonut epäsuotuisia vaikutuksia, kuten viherpesun 
esiintymistä. (HM Treasury, 2021, s. 21.) Etenkin vihreän rahoituksen alalla häi-
lyvän käsitteistön myötä syntyy helposti myös tahattomat olosuhteet eräänlai-
sen viherpesun syntymiselle.  

Yun, Luun ja Chenin (2020) tutkimuksen mukaan on olemassa kolmea eri-
laista viherpesua. Ensimmäinen viherpesun tapa on manipuloida yrityksen jul-
kaisemaa tietoa, jotta yrityksen arvostusta saataisiin nostettua. Tässä tapaukses-
sa yritykset yliarvioivat raporteissaan todellisen ympäristön kannalta kestävän 
toimintansa. Yritykset myös saattavat esimerkiksi sisällyttää raportteihinsa suh-
teessa suuria määriä kestävyystietoja, mikä johdattaa sidosryhmiä helposti har-
haan. (Yu ym., 2020.) Toinen tapa on julkaistavan tiedon valikointi. Tässä yri-
tykset saattavat jättää julkaisematta negatiivisemmat ympäristöön liittyvät tie-
dot, ja raportoivat valikoivasti vain positiivissävytteisiä viestejä sidosryhmille. 
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Tämä johdattaa sijoittajat harhaan, koska se saa yrityksen asiat näyttämään eri-
laiselta, mitä ne oikeasti ovat. Tutkimuksen mukaan yritykset kuitenkin vali-
koivat raportoitavaa tietoa sitä epätodennäköisemmin, mitä enemmän ne toi-
mivat globaalisti ja ovat globaalin valvonnan ja sääntelyn alaisena. Kolmas tapa 
puolestaan liittyy suoraan tuotetason viherpesuun, missä tuote saadaan näyt-
tämään ympäristöystävällisemmältä, kuin mitä se oikeasti on. (Yu ym., 2020.) 

Tutkimuksissa on tullut esiin, että jopa yksittäiset viherpesuun liittyvät 
tapaukset voivat tehdä kuluttajista skeptisiä kaikkia kestävänä markkinoituja 
tuotteita kohtaan ja saa kuluttajat helposti kyseenalaistamaan näihin tuotteisiin 
liittyviä ominaisuuksia ja mainontaa. Tämä tilanne on tietysti epäedullinen ko-
ko alalle, sillä silloin viherpesu vahingoittaa koko alan toimijoita, sidosryhmiä 
ja myös kuluttajia. Jos vihrepesuun ei puututa, se voi lopulta ajaa kuluttajat ko-
konaan pois vihreinä brändättyjen tuotteiden luota. (Rotman ym., 2020.)  Vi-
herpesu on siis osaltaan uhka myös sijoitusalalle, sillä sijoituksiin liittyvät vää-
rinkäytökset sekä epätietoisuus nakertavat helposti kuluttajien luottamusta ko-
ko vastuullisen sijoittamisen konseptiin. Tutkimuksen mukaan yritysten tar-
joamat ESG-tiedot ovat pitkään olleet niin sanotusti tarkastamattomia, ja ne 
ovat kärsineet standardoinnin puutteesta. ESG-tietojen ja raportoinnin maail-
manlaajuinen epätasaisuus voikin olla merkittävä este vastuullisuustietojen si-
sällyttämiselle investointipäätöksiin. Vastuullisten sijoituspäätösten teko hanka-
loituu, kun tarjolla olevien ESG-tietojen taustaan ei voi täysin luottaa. (Yu ym., 
2020.) Haasteiksi on siis noussut vastuullisten sijoitustuotteiden luotettavuus ja 
vertailukelpoisuuden puute. Marquisin, Toffelin ja Birdin vuonna 2016 julkais-
tussa tutkimuksessa havaittiin, että yrityksillä on taipumusta julkaista aktiivi-
semmin ympäristövastuuraportteja, kun niitä valvotaan sääntelyviranomaisten 
toimesta tai jos niiden alueella toimii aktiivisia ympäristönsuojelujärjestöjä 
(Marquis ym., 2016). Delmas ja Toffel puolestaan toteavat vuonna 2004 julkais-
tussa tutkimuksessaan, että yritykset omaksuvat kestävyyteen liittyviä strategi-
oita vastatakseen ulkopuolelta tuleviin institutionaalisiin paineisiin (Delmas & 
Toffel, 2004). Tämä puoltaa osaltaan ulkopuolisen institutionaalisen paineen 
merkitystä ja myös vahvistaa alan sääntelyn tarvetta.  

2.3 Euroopan Unionin kestävän kasvun rahoitusta koskeva toi-
mintasuunnitelma  

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2018 tiedonannon kestävän kasvun rahoi-
tusta koskevasta toimintasuunnitelmastaan. Toimintasuunnitelman mukaan 
Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen toiminta-
suunnitelman myötä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävän kehityksen tu-
kemiseen on alettu kohdistamaan entistä enemmän resursseja. Näiden suunni-
telmien hyväksymisestä alkaen ilmastotavoitteet ja ilmastopolitiikka ovat olleet 
keskeisessä osassa EU:n tulevaisuuden suunnitelmissa. EU on osaltaan tiukasti 
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sitoutunut pyrkimään näihin yhdessä asetettuihin globaaleihin ilmastotavoittei-
siin. (Euroopan komissio, 2018.)  

Euroopan komission toimintasuunnitelman mukaan kestävällä rahoituk-
sella tarkoitetaan yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien näkökulmien huomi-
oon ottamista erityisesti investointeja koskevassa päätöksenteossa. Suunnitelma 
on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla pyritään luomaan kestävä pohja rahoi-
tuksen sekä koko Euroopan ja maailmantalouden tarpeiden välille. Toiminta-
suunnitelma koostuu kolmesta päätavoitteesta, joista ensimmäisenä on uudel-
leensuunnata pääomavirrat kohti kestävämpiä investointeja, mikä käytännössä 
tarkoittaa esimerkiksi kestävämpien hankkeiden investoimisen tukemista ja 
helpottamista. (Euroopan komissio, 2018.) Silvolan ja Landaun (2019) mukaan 
finanssijärjestelmän lyhytnäköisyyttä on aiemmin alettu pitämään ongelmalli-
sena, sillä rahavirrat pitäisi saada paremmin tukemaan siirtymää kestävämpiin 
toimintamalleihin (Silvola & Landau, 2019, s. 153). Euroopan komission (2018) 
suunnitelman mukaan etenkin yksityisen pääoman uudelleensuuntaaminen 
kestävämpiin investointeihin edellyttää muutosta rahoitusjärjestelmän toimin-
nassa. Toiseksi toimintasuunnitelman tavoitteena on pyrkiä hallitsemaan ilmas-
tonmuutoksesta, luonnonvarojen ehtymisestä, ympäristön tilan heikkenemises-
tä ja näistä kumpuavista yhteiskunnallisista ongelmista johtuvia taloudellisia 
riskejä. Kolmanneksi toimintasuunnitelma pyrkii edistämään rahoitusalan 
avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä, millä pyritään mahdollistamaan kestävä talou-
dellinen toiminta. Yrityksiltä vaaditaan esimerkiksi aiempaa enemmän kestä-
vyyteen liittyvää raportointia ja pitkäjänteisempää sekä samalla kestävämpää 
toimintaa rahoitusmarkkinoilla. (Euroopan komissio, 2018.) 

 

 

Kaavio 2: Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman tavoitteet (Euroopan komissio, 2018) 

Toimintasuunnitelmalla on Euroopan komission (2018) mukaan keskeinen rooli 
EU:n muutoksessa kohti kestävämpiä toimintatapoja.  Kestävämmän rahoituk-
sen ja rahoitusmarkkinoiden luominen on isossa osassa ilmastotavoitteisiin py-
rittäessä. Rahoitusjärjestelmä ja sen uudistaminen nähdään EU:n puolelta vält-
tämättömänä ja tärkeänä osana ratkaisua. Kestävyyden turvaaminen on myös 
avainasemassa tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamisessa, sillä kestävän kehi-

Pääomavirtojen uudelleenohjaus kestävämpiin investointeihin

Ilmastonmuutoksesta, luonnonvarojen ehtymisestä, ympäristön tilan 
heikkenemisestä ja yhteiskunnallisista ongelmista kumpuavien 

rahoitusriskien hallinta

Rahoitustoiminnan ja taloudellisen toiminnan läpinäkyvyyden ja 
pitkäjänteisyyden tukeminen
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tyksen merkitys korostuu koko ajan. Ridzakin ja Žigmanin (2020) artikkelin 
mukaan EU:n kestävän rahoituksen suunnitelman tavoitteena on tukea kestä-
viin sijoituksiin kohdistuvaa kysyntää ja kannustaa lopulta sijoitusneuvojia ja 
omaisuudenhoitajia tarjoamaan ympäristön kannalta kestävämpiä sijoitustuot-
teita. Artikkelin mukaan suunnitelma auttaa luomaan vastuullisiin sijoitustuot-
teisiin kohdistuvaa kysyntää varainhoitajien toimesta, mikä puolestaan ohjaa 
finanssimarkkinoita luomaan lisää vastuullisia sijoitustuotteita, mikä taas osal-
taan ohjaa kuluttajien sijoituspäätösten tekoa ja kysyntää. Myös arvopapereiden 
liikkeellelaskijoiden tulisi reagoida tähän muuttuneeseen kysyntään, jos ne ha-
luaisivat säilyä kilpailukykyisinä. Tällä tavoin markkinat ohjautuisivat kohti 
vastuullisempia toimintamalleja. (Ridzak & Žigman, 2020.) 

Euroopan komission toimintasuunnitelman mukaan pankit, vakuutusyri-
tykset ja eläkerahastot ovat Euroopan taloudessa merkittävä säästämisen ja in-
vestoinnin kanava, ja samalla myös pääasiallinen ulkoisen rahoituksen lähde. 
Suunnitelman mukaan nämä toimijat voisivat myös osaltaan olla luomassa kes-
tävämpään talouteen johtavia siirtymävaiheen investointeja, jotka luovat poh-
jan kestävämmälle taloudelle ja investoinneille. Nämä toimijat ovat samalla 
myös itse alttiita riskeille, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. EU:n komission 
tiedonannon mukaan lähes puolet euroalueen pankkien riskialttiudesta on jul-
kaisun aikana joko suorasti tai epäsuorasti liittynyt ilmastonmuutokseen liitty-
viin riskeihin. Ympäristökysymykset uhkaavatkin yhä enemmän perinteisiä 
liiketoiminnan malleja ja tapoja. (Euroopan komissio, 2018.) Komission mukaan 
rahoitusala ei tällä hetkellä ota riittävästi huomioon ympäristö- ja ilmastoriskejä. 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikuttavat myös rahoitukseen, sillä esimer-
kiksi ilmastonmuutoksesta kärsivien yritysten maksukyky voi heikentyä äkilli-
sesti, mikä osaltaan vaikeuttaa esimerkiksi lainojen maksua ja hidastaa rahan 
kiertoa taloudessa. (Euroopan komissio, 2018.) On siis selvää, että ilmaston-
muutos on vakava uhka myös koko maailmantaloudelle. Voidaan olettaa, että 
tästä syystä myös EU:lla on havaittavissa vahvaa halua uusiin, ennaltaehkäise-
viin sääntelyihin ja uudistuksiin, jotta globaali kilpailukyky voidaan säilyttää 
mahdollisimman vahvana. Uudistuminen ja reagoiminen ympäristöön liittyviin 
riskeihin luo pohjan tulevaisuudelle ja kehitykselle.  

EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman mukaan mittarit ja ver-
tailuarvot, joilla kestävyyttä pyritään mittaamaan, eivät ole aiemmin olleet ajan 
tasalla. Perinteisemmät vertailuarvot ovat luotu kuvaamaan eri tavoitteita, ja ne 
eivät täten sovellu kestävien investointien tuloksellisuuden mittaamiseen. Tästä 
syystä on alettu kehittämään kestävyystavoitteita kuvaavia ESG-vertailuarvoja. 
Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut läpinäkyvyyden puute, sillä standar-
dien puuttuessa eri toimijat ovat voineet määritellä ESG-vertailuarvot keske-
nään poikkeavalla tavalla. Tästä syystä EU:n tasolla on syntynyt tarve yhtenäi-
simmille, luotettaville ja läpinäkyville ESG-vertailuarvoille, jotta kestävyyttä 
edistävien rahastojen arviointia voitaisiin parantaa. (Euroopan komissio, 2018.)  

Komissio määritteli toimintasuunnitelmassa työsuunnitelman ja kymme-
nen aloitetta, joiden pohjalta suunnitelmaa aloitettiin viemään eteenpäin. Pää-
tavoitteiden toteuttamiseksi laaditut toimet sisältävät esimerkiksi EU:n luoki-
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tusjärjestelmän kestävälle toiminnalle, uudet standardit ja merkinnät vihreille 
rahoitustuotteille, sekä kestävyyden vertailuarvojen kehittämiseen kohdistuvat 
toimet. Yleisesti ottaen toimet pyrkivät lisäämään kestävyyteen liittyviä määri-
telmiä ja luokituksia, helpottamaan kestävyyteen liitettävää vertailukelpoisuut-
ta, sekä vahvasti osallistamaan alan toimijoita kestävyyden tavoitteiden ja toi-
mien käyttöönotossa. (Euroopan komissio, 2018.) 

 

Kaavio 3: Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman toimet (Euroopan komissio, 2018) 

2.3.1 The Sustainable Finance Disclosure Regulation 

Osa Euroopan unionin kestävän rahoituksen suunnitelmaa on sen antama ase-
tus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla.  Tässä 
tutkielmassa keskitytään erityisesti tähän 29. marraskuuta vuonna 2019 annet-
tuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/2088. Asetus 
liittyy EU:n kestävän rahoituksen ohjelmaan ja on tärkeä osa EU:n strategiaa 
kestävän rahoituksen ja kestävän kehityksen suunnitelmien toteuttamisessa 
Euroopan Unionin alueella. Maaliskuussa 2021 käynnistyi EU:n kestävän rahoi-
tuksen suunnitelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano, jolloin myös kysei-
sen asetuksen vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin. Asetus on tarkoitus saattaa 
voimaan askel kerrallaan seuraavien vuosien aikana.    

Asetuksen tavoitteena on Euroopan Unionin virallisen lakisivuston mu-
kaan vähentää sijoittajan ja esimerkiksi sijoitusrahastoja hallinnoivan yrityksen 
välisessä suhteessa esiintyvää tiedon epäsymmetriaa koskien kestävyysriskien 
ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottamista (EU 2019/2088, s. 3).  
Asetuksen perimmäinen tavoite on siis lisätä vastuullisuuteen liittyvän tiedon 
määrää ja sen avoimuutta finanssimarkkinatoimijoiden ja lopullisen sijoittajan 
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välillä. EU:n tiedonannon mukaan aiemmissa tiedonantovaatimuksissa ei ole 
edellytetty kaikkien sellaisten tarpeellisten tietojen antamista lopullisille sijoitta-
jille, joiden perusteella sijoittajat voivat tehdä ympäristön kannalta kestäviä si-
joituspäätöksiä. Tästä syystä asetus pyrkii luomaan tarkemmat ja standardisoi-
dut tiedonantovaatimukset, jotka takaavat tarpeellisen tiedon olemassaolon. 
(EU 2019/2088, s. 5.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU haluaa ohjata 
toimijoita tiedottamaan avoimemmin tarjoamiensa ESG-sijoituskohteiden sisäl-
löistä. Tällä tavoin ESG-sijoitusten ongelmaksi muodostunutta vertailukelpoi-
suutta pyritään lisäämään, jotta markkina pysyy tasapuolisena kaikille toimi-
joille. On mahdollista, että tiedon avoimuuteen ja kestävyysriskeihin liittyvän 
tiedon tarkempaan julkaisemiseen pyrkimisellä EU haluaa torjua vääränlaisen 
informaation leviämistä ja sitä kautta myös viherpesua.     

EU:n lakisivun mukaan asetuksessa edellytetään esimerkiksi, että sijoitus-
neuvontaa tai vakuutusneuvontaa tarjoavat finanssimarkkinatoimijat ja rahoi-
tusneuvojat julkaisevat sijoitustensa kestävyysriskien huomioon ottamiseen 
liittyvät toimintaperiaatteet (EU 2019/2088, s. 3).  Asetuksen käyttöönoton myö-
tä finanssimarkkinatoimijoiden on vuoden 2021 lopusta alkaen myös toimitet-
tava vastuullisista sijoitusrahastoistaan vuosittain tietoa vuosikertomuksissaan. 
Asetus myös vaatii, että finanssimarkkinatoimijat ylläpitävät verkkosivustoil-
laan kuvaukset ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvistä sijoitustavoitteista ja 
tiedot niistä menetelmistä, joita käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liitty-
vien ominaisuuksien tai rahoitustuotteelle valittujen kestävien sijoitusten vaiku-
tuksen arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa. Tämän lisäksi vaaditaan 
tiedot kestävyysindikaattoreista, joita toimijat käyttävät ympäristöön liittyvien 
rahoitustuotteiden kestävyysvaikutusten mittaamisessa. (EU 2019/2088.) Ase-
tuksen voi nähdä asettavan toimijoille minimivaatimukset siitä, mitä niiden tu-
lee tiedottaa liittyen kestävyyteen liittyvien riskien huomioonottamisesta sijoi-
tuksissa ja tuotteissaan. Asetus myös painostaa toimijoita ottamaan tarkemmin 
huomioon kaikki sijoituspäätöksiin liittyvät ESG-ominaisuudet.  

Koska EU pitää sisällään monenlaisia kulttuureja ja kansoja, poikkeavat 
myös maiden väliset käytänteet. Asetuksen mukaan ilmastosopimuksen nou-
dattamisen varmistamisessa onkin olemassa riski, että jäsenvaltiot toteuttavat 
kansallisia toimenpiteitä, jotka ovat poikkeavia keskenään. Tämä EU:n sisäisten 
toimien keskinäinen poikkeavuus luo esteitä sisämarkkinoiden tehokkaalle 
toiminnalle ja se saattaa haitata finanssimarkkinatoimijoiden sekä rahoitusneu-
vojien toimintaa. Käytännössä tämä ilmenee esimerkiksi poikkeavina ympäris-
töön liittyvinä raportointistandardeina, jotka vaikeuttavat unionin sisäisten kes-
tävien rahoitustuotteiden vertailukelpoisuutta keskenään. (EU 2019/2088, s. 3.) 
Asetuksen mukaan tämä saattaa luoda markkinoille kilpailun vääristymiä, kun 
eri maat toteuttavat erilaista raportointia. Ilman yhtenäisiä raportointistandar-
deja on vaikea verrata eri alueiden kestäviä rahoitustuotteita keskenään. Tästä 
syystä EU:n kestävän rahoituksen suunnitelman ja siihen liittyvän asetuksen 
yksi painopisteistä onkin tehostaa rahoitustuotteiden vertailukelpoisuutta li-
säämällä yhtenäistä standardointia ja tiedon avoimuutta. (EU 2019/2088, s. 3.) 
Voidaan ajatella, että sijoitustuotteiden heikko läpinäkyvyys ja standardoinnin 
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ja sääntelyn puute johtaa helposti myös epätoivottuihin lieveilmiöihin, kuten 
sijoitustuotteiden viherpesuun.  

Uuden asetuksen perusteella rahoitustuotteet pystytään jaottelemaan 
kolmeen luokkaan: kuudennen artiklan, kahdeksannen artiklan ja yhdeksännen 
artiklan mukaisiin sijoitustuotteisiin (EU 2019/2088).  Näin on alettu toimimaan 
jo myös eri finanssimarkkinatoimijoiden toimesta. EU:n asetuksen kuudennen 
artiklan mukaisesti kaikkien rahastojen on toimitettava jollain tasolla tietoja 
kestävyyteen liittyen. Jos toimijat eivät katso tarjoamiensa sijoitustuotteiden 
täyttävän vastuullisille sijoitustuotteille asetettuja edellytyksiä, on näiden toimi-
joiden vähintään ilmoitettava perustelut tälle. Tällaiset tuotteet, joilla ei ole 
mainittuja vastuullisia piirteitä, kuuluvat siis artiklan 6 mukaiseen ryhmään. 
Puolestaan rahastot ja tuotteet, jotka sisältävät kestävyystekijöitä ja joiden ta-
voitteena on osaltaan kestävien sijoituksien tekeminen, jaotellaan asetuksen 
kahdeksannen ja yhdeksännen artiklan mukaisesti. Erona näillä on se, että kah-
deksannen artiklan mukaiset sijoitustuotteet sisältävät jossain määrin kestä-
vyystekijöitä ja ne voidaan lukea vastuullisiksi sijoitustuotteiksi. Yhdeksännen 
artiklan mukaisten tuotteiden tavoite on puolestaan vain luonteeltaan kestävien 
sijoitusten tekeminen. Kahdeksannen ja yhdeksännen artiklan mukaiset sijoitus-
tuotteet voidaan molemmat siis lukea vastuullisten sijoitustuotteiden piiriin. 
(EU 2019/2088.) Tiivistettynä asetus siis velvoittaa finanssimarkkinatoimijoita 
ilmoittamaan, miten kestävyystekijät huomioidaan niiden toiminnassa tai puo-
lestaan selittämään, miksi näin ei tehdä. 

 

 

Kaavio 4: Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artiklat (EU 2019/2088) 

Iso osa SFDR:ää on sen vaatimus pääasiallisten haitallisten kestävyysvai-
kutusten raportoinnista. Nämä vaatimukset tunnetaan myös PAI-vaatimuksina. 
PAI on käännös, joka tulee sanoista Principle Adverse Impact ja se tarkoittaa 
näitä pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia. Erityisesti näiden avulla 
toimijoiden on tarkoitus mitata ja raportoida sijoitusten kestävyysriskejä. (EU 
2019/2088.) Huhtikuussa 2022 Euroopan komissio julkaisi lopullisen dele-
goidun asetuksen, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2023 alussa. Asetus 
sisältää regulaation tekniset standardit, jotka luovat kehikon pääasiallisten hai-
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tallisten kestävyysvaikutusten mittaamiselle ja raportoinnille. Asetus sisältää 
kehikon myös niin kutsutuille PAI-indikaattoreille, jotka auttavat näiden haital-
listen kestävyysvaikutusten määrittelemisessä, mittaamisessa ja raportoinnissa.  
(Euroopan komissio, 2022.) 

2.3.2 EU-taksonomia 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 18. kesäkuuta vuonna 2020 asetuk-
sen (EU) 2020/852 koskien kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja 
asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta. Tämä asetus tunnetaan alalla myös 
nimellä taksonomia, ja se on osa EU:n keskeisempiä toimia kestävän rahoituk-
sen tavoitteiden tukemiseksi. Taksonomian tavoitteena on luoda kehys kestä-
välle sijoittamiselle ja se antaa kriteeristön sille, minkälainen liiketoiminta on 
ympäristön kannalta kestävää. Tämä kriteeristö auttaa määrittämään sijoituk-
sen ympäristökestävyyden todellisen asteen, eli käytännössä taksonomia luo 
määritelmät vastuullisuudelle. Asetusta sovelletaan juuri esimerkiksi finanssi-
markkinatoimijoihin, mutta taksonomia kokonaisuutena kattaa kuitenkin alleen 
myös laajemman kohdejoukon, sillä sen soveltaminen ei rajoitu pelkästään fi-
nanssimarkkinatoimijoihin tai rahoitusneuvojiin, kuten SFDR:n. (EU 2020/852.)   

Asetuksen yhdeksännessä artiklassa esitetään ympäristötavoitteet, joita 
ovat ilmastonmuutoksen hillintä, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten 
luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen ja biologi-
sen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Asetus ja 
sen sisältö kietoutuu näiden tavoitteiden ympärille ja se samalla sisältää viit-
tauksia SFDR:ään liittyen. Asetus esimerkiksi velvoittaa SFDR:n 9:nnen artiklan 
mukaisen rahoitustuotteen raportoimaan ilmastotavoitteista, mikäli rahoitus-
tuotteessa sijoitetaan taloudelliseen toimintaan, joka pyrkii edistämään ympä-
ristötavoitteita. Käytännössä taksonomia siis lisää SFDR:ään liittyvää tiedon 
raportoinnin määrää ja vaatimuksia.  

Taksonomiaa tuetaan myös muilla siihen liittyvillä asetuksilla. Euroopan 
komissio antoi 4. kesäkuuta vuonna 2021 delegoidun asetuksen (EU) 2021/2139, 
joka täydensi aiempaa taksonomia-asetusta vahvistamalla tekniset arviointikri-
teerit, joiden mukaan määritetään, millä edellytyksillä taloudellista toimintaa 
pidetään ilmastonmuutoksen hillintää tai ilmastonmuutokseen sopeutumista 
edistävänä. Arviointikriteerien mukaan määritetään myös, aiheuttaako kysei-
nen toiminta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristötavoitteelle. (EU 
2021/2139.) Käytännössä taksonomia ja sen ympärillä olevat asetukset luovat 
pohjan määritelmille, joiden mukaan sijoituksia voidaan tulevaisuudessa kut-
sua kestäviksi. Asetuskokonaisuudet tulevat olemaan laajoja ja ne tulevat voi-
maan tulevien vuosien aikana. Nämä asetuskokonaisuudet ovat merkittävä pa-
nostus Euroopan unionilta kestävän rahoituksen ja vastuullisuuden käsitteistön 
määrittelemiseen ja luomiseen.  
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2.4 Ison-Britannian kestävän rahoituksen suunnitelma 

Myös Euroopan unionista eronneessa Isossa-Britanniassa on nähty tarve suurel-
le rahoitusjärjestelmän muutokselle. Vuonna 2021 julkaistun Ison-Britannian 
hallituksen julkaisun mukaan Isossa-Britanniassa halutaan osaltaan edistää kes-
tävää rahoitusta ja sen tueksi maassa on luotu oma suunnitelma kestävämpien 
investointien tueksi. Hallituksen julkaisema raportti kertoo kunnianhimoisista 
tavoitteista liittyen ESG-sijoittamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Heinäkuus-
sa 2021 Iso-Britanniassa julkaistiin uudet tavoitteet koskien kestävyyteen liitty-
vää tiedonantoa. Suunnitelmassa puhutaan tarpeesta kansainvälisille raportoin-
tistandardeille kestävyyteen liittyen. Kuten EU, myös Iso-Britannia haluaa olla 
tässä suunnannäyttäjä ja se panostaa vahvasti kestävän rahoituksen suunnitel-
man toteutukseen.  

Kuten EU:ssa, myös Isossa-Britanniassa on nostettu jalustalle ongelma sii-
tä, kuinka ESG-tietojen ja tarjoamisten tietynlainen poikkeavuus keskenään on 
haasteellista. Koska tuotteilla ei ole tarkkoja vaatimuksia niiden sisällöstä, nii-
den keskinäinen vertailukelpoisuuden on todettu olevan vaihtelevaa. Tämä joh-
tuu siitä, että ne saattavat keskittyä erilaisiin mittareihin ja näkökulmiin. (HM 
Treasury, 2021, s. 21.)  

Iso-Britannian raportti ottaa suoremmin kantaa viherpesuun ja tuo esille 
avoimemmin sen, että heidän tiedonantovaatimuksensa tähtäävät suoraan vi-
herpesun kitkemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Raportin mukaan viherpesu oli ylei-
simmin esiin nostettu huolenaihe vuonna 2021 julkaistussa Schroders Instituti-
onal Investor -tutkimuksessa, missä jopa 60% ESG-sijoittajista nostivat viherpe-
sun esiin alaan liittyvänä merkittävänä haasteena (HM Treasury, 2021, s. 12). 
Julkaisun mukaan yhä suurempi määrä rahoitustuotteista markkinoidaan ym-
päristön kannalta kestävämmiksi tuotteiksi. Kuitenkin sääntelyn puuttuessa 
alan yritykset ovat joutuneet tai päässeet itse määrittelemään kestävyyteen liit-
tyvät määritelmät ja toimet. Raportointistandardien puuttuessa yritykset ovat 
saattaneet omilla määritelmillään luoda illuusion, jossa niiden toimet näyttävät 
isossa kuvassa kestävämmiltä, kuin ne oikeasti ovat. Tämä vaikeuttaa yritysten 
vertailukelpoisuutta ja aiheuttaa sijoittajille haasteita sijoitusten päätöksente-
koon liittyen. Tämä viherpesuun liittyvä ilmiö rajoittaa julkaisun mukaan raha-
virtoja, jotka olisivat muuten menossa kohti kestävämpiä investointeja ja talout-
ta, mikä pitkittää siirtymää kestävämpään rahoitustoimintaan. (HM Treasury, 
2021, s 25.)  

Suunnitelman tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin EU:n suunnitelmalla; 
luoda pohja raportoinnin standardeille, jotka lisäisivät rahoitusalan tuotteiden 
vertailukelpoisuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä kautta torjuisivat viherpesun 
muodostumista. Julkaisussa todetaan, että tarve rahoitusjärjestelmän uudista-
miselle on olemassa. Julkaisun mukaan markkina ja kysyntä kestäville rahoitus-
tuotteille ja palveluille kasvaa voimakkaasti, ja sitä enemmän myös asiakkaat 
luottavat ja kohdistavat kysyntäänsä yritysten ESG-tuotteisiin. ESG-tiedoista 
onkin muodostumassa tärkeä osa sijoittajien päätöksentekoprosessia, mikä osal-
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taan ajaa muutosta eteenpäin. (HM Treasury, 2021.)  Tämä antaa tukea myös 
EU:n suunnitelmalle ja tutkimuksen ajankohtaisuudelle. 

2.5 Regulaation haasteet ja kritiikki 

Euroopan unionin tuottama sääntely on kohdannut kritiikkiä vuosien varrella. 
Esimerkiksi Xanthaki tuo vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessaan esiin kri-
tiikin EU:n lainsäädännön laadun kehittämisen puutetta kohtaan. Hänen mu-
kaansa on viitteitä siitä, että lainsäädännöstä on tullut enemmänkin sääntelyn 
työkalu, kuin oma itsenäinen osa kokonaisuutta. Tästä syystä lainsäädännön 
laadun ja kehityksen tarkastelu on hänen mukaansa unohtunut ja esimerkiksi 
EU:n vuoden 2005 paremman sääntelyn sopimukset ja vuoden 2010 järkevän 
sääntelyn tiedonanto ovat viime vuosina unohtuneet. Xanthaki (2013) nostaa 
esiin tutkimuksessaan myös, että selkeä lainsäädäntö helpottaa yrityksiä ja kan-
salaisia lainsäädännön käyttöönoton ja noudattamisen kanssa. Selkeys helpot-
taa lainsäädännön täytäntöönpanoa ja keventää siihen liittyvää kuormaa.  

Garstenin ja Jacobssonin (2012) tutkimuksessa puolestaan nostettiin esiin 
ajatus regulatiivisten toimien kohtaamista haasteista nykyisessä globaalissa 
maailmassa. Globaalin sääntelyn haasteet ovat läsnä myös EU:n sääntelyssä, ja 
niiden voi nähdä olevan myös haaste SFDR:n kaltaiselle regulaatiolle. Esimer-
kiksi aiemmin esiin nostettu vertailukelpoisuuden puute on hyvä esimerkki 
tällaisesta globaalista ongelmasta, jota kansainvälinen sääntely voi kohdata. 
Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman tavoitteiden täyttäminen lopulta 
onnistuu parhaiten, jos mahdollisimman moni valtio ja toimija ympäri maail-
man sitoutuu noudattamaan yhteistä sääntelyä.  

Euroopan unionin virallisen verkkosivuston mukaan Euroopan komissio 
vastaa uuden lainsäädännön suunnittelusta ja valmistelusta. Kaikki toiminta 
perustuu EU:n perussopimuksiin ja uutta sääntelyä valmistellessa on tärkeää, 
että uudet sääntelyt vastaavat EU:n laatustandardeja. Euroopan Unionin vuon-
na 1998 tehdyssä yhteisön lainsäädännön valmistelun laatua koskevassa sopi-
muksessa katsotaan, että yhteisön säädökset on laadittava selkeiksi, yksinker-
taisiksi ja täsmällisiksi. Näiden toteutuminen on sopimuksen mukaan edellytys 
sille, että yhteisön lainsäädäntö on yleisön ja taloudellisten toimijoiden ymmär-
rettävissä ja se on myös samalla edellytys lainsäädännön täytäntöönpanolle ja 
sen yhtenäiselle soveltamiselle jäsenvaltioissa. (EU Komissio, 1998.) Euroopan 
parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2016 
tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa todetaan, että toimielimet ovat 
yhtä mieltä siitä, että lainsäädännön on oltava kansalaisille ja yrityksille selkeää 
sekä ymmärrettävää, ja heidän tulisi myös siitä vaivattomasti ymmärtää omat 
oikeutensa ja velvollisuutensa. Sopimuksessa mainitaan myös, että lainsäädän-
nössä on asetettava asianmukaiset raportointia, seurantaa ja arviointia koskevat 
vaatimukset ja siinä on vältettävä ylisääntelyä ja pyrittävä siihen, että lainsää-
dännöt voidaan panna helposti täytäntöön. (EU Komissio, ym. 2016.)  
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Garsten ja Jacobssen (2012) nostavat tutkimuksessaan esille mielenkiintoi-
sen näkökulman regulaation suuntauksesta. He nostavat tutkimuksissaan esiin 
termin post-poliittinen regulaatio, jonka voi nähdä olevan perinteistä regulaa-
tiota pehmeämpi tapa tuottaa sääntelyä. Tutkimuksen mukaan tämä post-
poliittinen sääntely sitoutuu vahvasti aikaan, jolloin taloussuhteet ovat globali-
soitumassa. Talouden globalisoituminen tuo haasteita poliittisen valvonnan ja 
hallinnon kannalta, ja avaa samalla tilaa epätavanomaisille pehmeämmille hal-
lintotavoille. Nämä uudenlaiset hallintotavat vetoavat esimerkiksi avoimuuteen, 
vastuullisuuteen ja luottamukseen. Tällöin perinteiset vastakkaiset intressit, 
konfliktit ja valta-asemat jäävät sivummalle, eivätkä ne ole enää neuvottelujen 
tai päätösten perusta. Tässä tapauksessa konfliktit esiintyvät kuitenkin jossain 
muussa muodossa. Esiin nousee ajatus siitä, että jatkotutkimukset tämänkaltai-
sista sääntelyistä todennäköisesti paljastaisivat paljon mikrokonflikteja, jotka 
vain esiintyvät muualla, kuin itse päätöksenteon ytimessä. (Garsten & Jacobs-
sen, 2012.)  

Tutkimuksen mukaan post-poliittiseen sääntelyyn liittyy se, että markki-
navoimilla on enemmän tilaa ja valtaa. Sen on tapana häivyttää epätasa-arvoiset 
valtasuhteet näkymättömiksi tai merkityksettömämmiksi. Tutkimuksessa nos-
tetaan esiin ajatus siitä, että etiikan lisääntyvä sisällyttäminen politiikkaan 
osoittaa suuntautumisen tämänkaltaiseen post-poliittiseen regulaatioon. Tut-
kimus nostaa ilmiöstä yhdeksi esimerkiksi CSR:n, eli yritysten yhteiskuntavas-
tuun. Tutkimuksen mukaan tämän tyyliset sääntelymuodot ovat hienovarai-
sempia ohjauksen ja kontrollin muotoja, mitkä osaltaan tukahduttavat ja rajoit-
tavat poliittista valinnanvapautta ja vaihtoehtoja. Tutkimuksen mukaan näissä 
tilanteissa sääntely on kapeampaa ja se rajoitetumpaa. (Garsten & Jacobssen, 
2012.) Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää myös peilata regulaation toteu-
tumaa aikaisemmin koettuihin haasteisiin ja sovittuihin suuntaviivoihin. 

2.6 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu tiivistetysti aiempiin tutkimuk-
siin koskien vastuullista sijoittamista ja viherpesua, sekä myös EU:n kestävän 
rahoituksen suunnitelmaan. ESG-sijoittaminen on viime vuosina alkanut saa-
maan yhä enemmän huomiota yritys- ja yksityissijoitusyhteisöiltä. Tästä johtu-
en ESG:hen pohjautuvat sijoituskohteet ovat viime vuosikymmenellä kokeneet 
merkittävää kasvua kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Uuden adaptointi ja 
määrittely kuitenkin vaatii työtä ja aikaa, kuten myös ESG-tuotteiden ja käsit-
teiden standardointi. Pohjatutkimuksissa on todettu alaa vaivaavan standar-
disoinnin ja vertailukelpoisuuden puute, mikä on luonut olosuhteet tahattomal-
le ja tahalliselle viherpesun syntymiselle. Torjuakseen näitä alan haasteita, 
EU:ssa on pyritty ratkaisemaan ongelmia kestävän rahoituksen suunnitelman 
avulla, jonka yhtenä osana on kestävään rahoitukseen liittyvä tiedonantoasetus, 
joka on tärkeä osa myös tämän tutkielman teoriaa. Tutkimuksen tarkoituksena 
on peilata tähän tiedonantoasetukseen liittyviä kokemuksia aiempien tutkimus-
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ten tuloksiin. Teoriaosuudessa otetaan näkökulmaa myös Ison-Britannian kes-
tävän rahoituksen suunnitelmasta, otetaan huomioon laadukkaan regulaation 
vaatimukset ja selvitetään sääntelyyn liittyviä haasteita. 
 

 

Kaavio 5: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Regulaation toteutuminen ja käyttöönoton kokemukset

Regulaation tuki vastuulliselle sijoittamiselle Regulaation haasteet

EU:n kestävän rahoituksen suunnitelma

Sustainable Finance Disclosure Regulation
Ison-Britannian kestävän rahoituksen 

suunnitelma

Vastuullinen sijoittaminen

Haasteet: Standardien ja 
vertailukelpoisuuden puute

Lieveilmiö: Viherpesu
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3 AINEISTO JA MENETELMÄ 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laa-
dullisessa tutkimuksessa pyritään ilmiön syvälliseen ymmärtämäiseen. Eskolan 
ja Suorannan vuonna 1998 julkaistun kirjan mukaan pelkistetyimmillään laa-
dullisen tutkimuksen aineisto on tekstiä. Esimerkkejä laadullisen tutkimuksen 
toteutustavoista ovat erilaiset haastattelut ja havainnoinnit (Eskola & Suoranta, 
1998, s. 12). Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein pieneen määrään 
tapauksia ja pyritään analysoimaan näitä mahdollisimman perusteellisesti. Täs-
tä syystä tieteellisyyden kriteeri määrittyy laadullisessa tutkimuksessa ennem-
minkin laadun, kuin määrän perusteella. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 14.) Tä-
män tutkimuksen osalta se vaikuttaa tutkimuksen populaation lukumäärään, 
joka on tässä tutkielmassa 5 haastateltavaa. Toisaalta tämän pienen populaation 
voi myös nähdä kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän haasteena.    

Laadullisessa tutkimuksesta puhuttaessa liittyy siihen vahvasti analyysin 
aineistolähtöisyys. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan aineistolähtöisyys tar-
koittaa teorian rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien alhaalta ylös. Laa-
dullisessa tutkimuksessa tutkija voi löytää ja pyrkii löytämään uusia näkökul-
mia aineistojen avulla, eikä pelkästään pyri testaamaan tai todistamaan asetet-
tuja hypoteeseja. Tällä tavoin tutkijan on mahdollista löytää uusia hypoteeseja, 
ajatuksia ja oppeja matkan varrella. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 17.)  

Laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista kerätä aineistoa, joka jät-
tää paljon avoimeksi ja avaa paljon erilaisia tarkastelumahdollisuuksia (Alasuu-
tari, 2012, s. 63). Samalla laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tulkinta 
jatkuu koko tutkimusprosessin ajan ja tutkimuksen eri vaiheiden jaottelemisen 
raja on paikoittain häilyvä. Tutkimuksen vaiheet kietoutuvat yhteen ja ne saat-
tavat elää matkan varrella. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 12.) Tämä mahdollistaa 
tutkimuksen vaiheittaisen etenemisen ja esimerkiksi teorian muokkautuvuuden 
myös aineiston keruun jälkeen, mikä sopi hyvin tämän tutkimuksen toteutuk-
seen. 
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3.2 Tutkimuksen aineiston hankinta 

Teoreettinen viitekehys määrää tutkimuksen osalta sen, millainen aineisto kan-
nattaa kerätä ja millaisella menetelmällä lähestyä aineiston analyysiä (Alasuuta-
ri, 2012, s. 63). Tämän tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin haastattelemalla. 
Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan haastattelu lienee yleisin tapa kerätä laa-
dullista aineistoa Suomessa. Tarkemmin määriteltynä tiedonkeruutapana käy-
tettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Teemahaastatteluissa haastatte-
lun aihepiirit eli teema-alueet ovat etukäteen määritetty. Teemahaastattelussa 
etuna on se, että se mahdollistaa kysymyksien tarkentamisen ja syventämisen 
haastattelun aikana haastateltavien vastauksiin perustuen (Tuomi & Sarajärvi, 
2018, s. 88). Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltaville esitetään samat 
kysymykset, mutta niissä ei käytetä etukäteen määriteltyjä vastausvaihtoehtoja. 
Tämä mahdollistaa sen, että haastateltavat saavat vastata kysymyksiin omin 
sanoin. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 64.) Puolistrukturoitu teemahaastattelu sopi 
tähän tutkielmaan hyvin, sillä se mahdollisti aihepiirin rajaamisen, mutta antoi 
samalla haastateltaville vapauksia vastata teemoihin ja kysymyksiin omin sa-
noin ja kertoa vapaasti omista henkilökohtaisista kokemuksistaan. Haastattelun 
ollessa jollain asteella strukturoitu, auttaa se myös haastattelijaa ohjaamaan 
keskustelua toivottuihin aihepiireihin, mikä mahdollistaa olennaisen tiedon 
saamisen. Haastattelut rakennettiin teemoittain vastuullisen sijoittamisen, vi-
herpesun ja tuoreen sääntelyn ympärille. Ensimmäisessä kahdessa teemassa 
haastattelijoiden kanssa käytiin läpi yleisiä tuntemuksia vastuullisesta sijoitta-
misesta, alan tilasta ja viherpesusta. Kolmannessa teemassa haastateltavilta ky-
syttiin kokemuksia SFDR:n kanssa ja selvitettiin sitä, miten haastateltavat koki-
vat SFDR:n toteuttavan sen omia tavoitteitaan ja samalla tukevan vastuullista 
sijoittamista ja torjuvan viherpesua. Neljännessä ja viimeisessä teemassa haasta-
teltavien kanssa puhuttiin yleisesti vastuullisen sijoittamisen alan regulaatiosta 
ja siihen liittyvistä kokemuksista.  

Tutkimuksen haastatteluihin pyydettiin mukaan finanssimarkkinatoimi-
joiden edustajia, joilla oli kokemusta vastuullisen sijoittamisen alasta, ja he oli-
vat myös työskennelleet regulaation käyttöönoton parissa. Alasuutarin (2012) 
mukaan on harvoin mahdollista tai järkevää tehdä niin paljon haastatteluita, 
että yksilöiden väliset erot olisivat tilastollisesti merkittäviä. Koska laadullisessa 
tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, on periaatteessa tärkeää, että 
henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät aiheesta mahdollisimman paljon tai 
omaavat kokemusta asiasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98). Mahdollisimman 
laajan ja tarkan tiedon mahdollistamiseksi haastateltavat valittiin eliittiotannalla. 
Eliittiotannalla tarkoitetaan sitä, että kohderyhmään valitaan henkilöitä, joilta 
oletetaan saatavan parhaiten tietoa aiheesta ja joiden voi nähdä olevan tutki-
muksen kannalta sopivimpia osallistujia tutkimukseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 
s. 99). Eliittiotannalla varmistettiin, että haastateltavat sopivat varmasti tutki-
muksen kohderyhmään ja heiltä löytyy tietoa aiheesta, sekä he myös ymmärtä-
vät alaa ja sen käsitteistöä. Eliittiotannalla pystyttiin myös lisäämään tutkimuk-
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sen luotettavuutta, sillä sen avulla pystyttiin varmistamaan oikeanlainen koh-
deryhmä ja kokemus alalta. Kaikilla haastateltavilla oli hyvin kokemusta alasta 
ja regulaatiosta, ja haastatteluista saatiin paljon hyvää aineistoa tutkimusta var-
ten.  

Haastattelut toteutettiin loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022. Haas-
tatteluihin osallistui viisi eri haastateltavaa. Haastattelut toteutettiin etänä ja ne 
nauhoitettiin erillisellä nauhoittimella. Haastattelut olivat rauhallisia ja hyvin 
informatiivisia, ja ne kestivät yleisesti ottaen 30 minuutista 60 minuuttiin. Haas-
tattelujen aluksi haastateltavilta varmistettiin, että he olivat lukeneet ja ymmär-
täneet ennen tutkimusta lähetetyt tiedotteen ja tietosuojailmoituksen. Tämän 
jälkeen haastattelun runko, eli teemat käytiin läpi ja siirryttiin haastatteluosuu-
teen. Haastattelun aikana teemat käytiin läpi yksitellen ja haastateltavat saivat 
vastata omin sanoin valmiiksi muodostettuihin kysymyksiin. Tutkijan vastuulle 
jäi kysymysten esittäminen ja vastausten tarkentaminen. Haastattelukysymyk-
set täyttivät hyvin tarkoituksensa ja ne innoittivat haastateltavat puhumaan 
aiheesta hyvinkin laajasti. Haastattelut toteutettiin haastateltavien anonymiteet-
tiä kunnioittaen. Myös haastattelujen purku on toteutettu niin, ettei haastatelta-
vista paljastu mitään tietoa, mistä heidät tai heidän edustamansa organisaation 
voisi tunnistaa.  
 

Haastatteluiden teemat Kuvaus  

Vastuullinen sijoittaminen Tämän teeman tarkoituksena oli 
muodostaa käsitys siitä, millaisena 
haastateltavat kokevat alan tilanteen 
ja vastuullisen sijoittamisen merkityk-
sen omassa organisaatiossaan. Tämän 
teeman tarkoituksena oli myös selvit-
tää vastuulliseen sijoittamiseen liitet-
tyjä haasteita ja verrata saatuja huo-
mioita aiempiin teorioihin. 

Viherpesu Teeman tarkoituksena oli selvittää, 
ovatko haastateltavat kohdanneet 
viherpesua ja kokevatko he sen realis-
tisena uhkana. Tarkoituksena oli 
myös verrata löydöksiä aikaisempiin 
teorioihin. 

SFDR ja sen käyttöönottoon liittyvät 
kokemukset 

Tämän teeman tarkoituksena oli sel-
vittää, miten SFDR:n voimaantulo on 
vaikuttanut haastateltavien toimin-
taan, miten sen käyttöönotto on koet-
tu, miten sen koetaan täyttävän ta-
voitteitaan ja miten sen koetaan tuke-
van vastuullista sijoittamista ja ehkäi-
sevän viherpesua. 
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Ajatukset alan regulaatiosta yleisem-
min 

Tämän teeman tarkoituksena oli sel-
vittää haastateltavien yleisiä tunte-
muksia alan regulaatioon liittyen. 

Taulukko 1: Haastattelujen teemat 

3.3 Tutkimuksen analyysimenetelmä 

Aineiston keruun jälkeen aineistoa käsiteltiin ja analysoitiin. Perusanalyysime-
netelmä, joka sopii kaikkiin laadullisen tutkimuksen perinteisiin analyysitapoi-
hin, on sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 103). Haastatteluista kerätty 
aineisto kirjoitettiin puhtaaksi tekstiksi, eli litteroitiin. Tällä tavoin aineistosta 
tehtiin kirjoitettu muistiinpano. Aineiston litterointi on laadullisessa tutkimuk-
sessa tavallisempaa, kuin päätelmien tekeminen suoraan nauhoilta. (Hirsjärvi & 
Hurme 2008, 138.) Tässä tutkimuksessa litteroitua aineistoa syntyi noin 40 sivua.  

Koska haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, oli aineisto litteroinnin 
jälkeen myös luonnollista teemoitella. Teemoittelun avulla aineistosta voidaan 
poimia ja erotella tutkimusongelman kannalta keskeiset aiheet, eli teemat. Tee-
moittain järjestetyt vastaukset ovat oiva tapa käsitellä aineistoa ja teemoittelun 
avulla on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa. Tee-
moittelu itsessään ei tarjoa kovin pitkälle menevää analyysiä, vaan teemoittelu 
vaatii onnistuakseen empirian ja teorian vuorovaikutusta (Eskola & Suoranta, 
1998, s. 126.) Tutkimuksen kannalta olennaisia teemoja olivat vastuullinen si-
joittaminen, viherpesu, kestävän rahoituksen tiedonantoasetus ja siihen liittyvät 
kokemukset alalla sekä yleisesti regulaatioon liittyvät kokemukset.  

Aineiston runsaan määrän johdosta vastauksia myös lopulta tyypiteltiin 
teemojen sisällä, eli tyypiteltiin vastauksia etsimällä samankaltaisuuksia. Esko-
lan ja Suorannan (1998) mukaan tyypittely kuitenkin edellyttää aina jonkinlaista 
teemoittelua. Laadullinen aineisto on usein eritelty teemoittain ja tarvittaessa 
analyysiä voi jatkaa pidemmälle esimerkiksi tyypittelemällä. Tyypittelyssä on 
kysymys aineiston ryhmittelystä samankaltaisiksi tyypeiksi, eli ryhmäksi sa-
manlaisia vastauksia. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 130.) Näiden menetelmien 
avulla aineistosta pyrittiin löytämään uusia havaintoja tutkimuksen teoreettisen 
viitekehyksen mukaisesti. 

Teemoiteltu aineisto analysoitiin abduktiivisella analyysillä, eli teo-
riasidonnaisella analyysillä. Teoriasidonnaisen analyysin avulla teoriaa analy-
soidaan siten teoriaa apuna käyttäen, mutta analyysi ei pohjaudu pelkästään 
teoriaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 109). Teoriasidonnainen analyysitapa eroaa 
aineistolähtöisestä ja teorialähtöisestä analyysistä siten, että se ei täysin pohjau-
du kumpaankaan analyysimalliin, vaan siinä on piirteitä molemmista. Abduk-
tiivisessa päättelyssä vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit teoriamallit, joita 
tutkija pyrkii yhdistelemään päättelyssään. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 107-111.) 
Abduktiivinen analyysi oli tämän tutkielman kannalta hyvä menetelmä, koska 
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tutkimuksen kohde oli uusi asetus, mistä ei ollut vielä tutkimuksen tekohetkellä 
paljoa pohjatutkimuksia. Alasuutarin (2012) mukaan laadulliseen analyysiin 
kuuluu, että kaikki luotettavina pidetyt, ilmiöön kuuluvat seikat tulee kyetä 
selvittämään siten, että ne eivät ole ristiriidassa tulkinnan kanssa. Abduktiivi-
sen analyysin avulla tutkimuksessa pystyttiin yhdistämään aiempia tutkimus-
tuloksia tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin ja tekemään näistä uusia ha-
vaintoja. Tutkimuksessa yhdisteltiin aiempia tutkimustuloksia ja kirjallisuutta 
vastuullisesta sijoittamisesta, viherpesusta, EU:n kestävän rahoituksen toimin-
tasuunnitelmasta ja regulaatiosta tämän tutkimuksen tuloksiin ja havaintoihin. 
Tarkoituksena oli löytää vastauksia tutkimuksen kysymyksiin ja löytää uusia 
havaintoja muutoksia kokevasta alasta käyttäen hyväksi jo tuttuja teoreettisia 
käsitteitä alalta.  
 
 
 
 



28 
 

4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Yleistä 

Tutkimukseen haastateltiin viittä eri finanssimarkkinatoimijan edustajaa. Haas-
tattelut toteutettiin vuoden 2021 lopussa ja vuoden 2022 alkupuolella. Ala oli 
haastateltaville hyvin tuttu ja heillä oli paljon tietoa ja kokemusta aiheesta. Nel-
jä haastateltavista edusti yrityksiä, jotka olivat vahvasti tekemisissä alan tuot-
teiden kanssa, kun taas yksi haastateltavista toimi alan lakipuolella. Kaikki 
haastateltavat osasivat kertoa hyvin laajasti alan tilanteesta ja meneillään olevan 
regulaation aiheuttamista muutoksista. Haastattelujen litteroidusta aineistosta 
muokattiin pois joitain sanoja ja toistoa, jotta siitä saatiin sujuvampaa ja ym-
märrettävämpää, kuitenkaan sen todellista sanomaa muokkaamatta. 

4.2 Haastattelujen tulokset 

Tässä kappaleessa käydään läpi haastattelujen tuloksia teemoittain. 

4.2.1 Teema 1: Vastuullinen sijoittaminen 

Haastattelun ensimmäinen teema käsitteli vastuullista sijoittamista yleisemmäl-
lä tasolla ja sitä, kuinka haastateltavat toimijat kokivat vastuullisuuden omassa 
toiminnassaan. Haastateltavilta kysyttiin yleisesti vastuullisesta sijoittamisesta 
ja tuntemuksista alan tilanteeseen liittyen. Haastateltavilta myös kysyttiin, 
kuinka tärkeänä he kokevat vastuulliset tuotteet omassa tarjonnassaan ja kysyt-
tiin myös haasteita, joita he ovat alalla kohdanneet. Teeman avulla haluttiin 
selvittää, kuinka integroituneita toimijat olivat vastuullisen sijoittamisen puolel-
le, kuinka merkittävänä he sen kokivat ja millaisia haasteita he olivat alalla 
kohdanneet.  
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Kaikki haastateltavista kokivat ESG-tuotteet ja vastuullisuuden hyvin tär-
keänä osana tarjontaa. Kolme haastateltavista nosti esiin erityisesti alan kasvun. 
He kokivat, että vastuullisuus ja vastuullinen sijoittaminen kasvaa nyt joka 
puolella vahvasti, myös henkilöasiakkaiden puolella. Tämä tukee myös tutki-
muksen teoriaa, missä viitattiin esimerkiksi Dai:n (2021) tutkimuksen tulokseen 
alan kasvusta.   

A: Nythän niinkun jenkeissäkin on alkanut markkinat nousemaan ja kysyntä vas-
tuullisiin sijoituskohteisiin kasvaa, et kyl mä näkisin, että koko ajan niinkun vaan 
yleistyy ja kasvaa nää markkinat. Ja tota, ehkä justiinsa se, että mihin se voi niinkun 
jatkossa enemmän mennä, niin siitä vastuullisesta sijottamisesta tulee tietyllä tapaa 
semmonen normi. 

B: No mä sanoisin, että me nähdään sekä asiakaskiinnostuksen kasvua, ihan niinkun 
tuolla niinkun… aikasemmin se on ollut paljon instituutiopuolelta, mutta nyt me 
nähdään ihan meidän tämmösien henkilöasiakkaiden, meidän personal bankingin ja 
private bankin asiakkaita, joissa asiakaskiinnostus kasvaa. 

C: Tuota sanotaanko nyt niin, että tilanne on tavallaan se, että nyt se on niinku selke-
ästi noussut siinä mielessä niinku valtavirtaan ja kaikkien eteen, että esimerkiksi kun 
mä mietin ihan mitä viime vuonna on tapahtunut, niin nyt niinku se on oikeasti… 
kaikkia kiinnostaa aihe. 

Vastauksissa nousi esiin myös se, että vastuullisuus on alkanut vahvasti integ-
roitumaan osaksi toimintaa yleisellä tasolla, eikä sitä enää eritellä erikseen. Tä-
hän oli pyrkimys myös toimijoilla, eli samankaltaistaa tuotteita ja tuoda ne lä-
hemmäksi loppusijoittajia.  

A: No siis mun mielestä se on nimenomaan vakiintumassa sellaseks ihan niinkun pe-
rus sijoittamismuodoksi, ei enää välttämättä edes ajatella, että on erikseen, tai no eh-
kä vielä on, mutta se on menossa enemmän ja enemmän siihen, että ei ajatellaan erik-
seen, että se on vastuullista sijoittamista, vaan se on nimenomaan integroitu osaksi 
sitä kaikkea sijoituspäätöksiä. 

E: Että ei ole semmoinen erillinen palikka ehkä se viestinä ja varmasti muutkin sitä 
nykyään puhuu, mutta ei ole, että tuolla on tuo ESG, vaan se on prosessissa kiinteästi 
ja koskee kaikkia sijoitusalueita ja sijoitusinstrumentteja. 

Kysyttäessä vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä haasteita, esiin nousi vertailu-
kelpoisuus ja käsitteistön puute. Tältä osin löydökset tukevat myös tutkimuk-
sen teoriaa, sillä näitä haasteita nostettiin esiin jo tutkimuksen teoriaosuudessa 
esimerkiksi Patelin (2018) ja Amel-Zadehin & Serafeimin (2018) julkaisemista 
tutkimuksista. 

A: Joo no kyllä se varmastikin on se, että miten sitä pystytään niin kuin järkevästi 
vertailemaan sitä, että onko joku kohde vastuullinen ja ja minkälaisia asioita niissä 
niissä työkohteissa on vaikka otettu huomioon tonne ESG:n puolelta ja tottakai nyt 
tää kestävän rahoituksen sääntely on pyrkiä siihen vastaamaan, mutta ei ehkä ihan 
hirveän menestyksekkäästi… Mut kyllä se tavallaan niinku on varmasti se suurin 
haaste, että nimenomaan sille vastuullisuudelle ei ehkä ole ollut sellaista yleismaail-
mallista käsitettä. 
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B: Mun mielestä se kokonaisuudessaan se, niinku et tavallaan mitä on niinku ESG-
sijoittaminen tai mitä on vastuullinen sijoittaminen, se ei ole kauhean selkeetä. Siihen 
ei ole maailman niinku maailmalla semmoista selkeätä määritelmää.  

C: Joo niin siis tavallaan ne ihan ne yleiset haasteet on koko ajan ja aina ollut siellä, 
elikkä tavallaan kun ei ole standardoituja määritelmiä, niin tavallaan eri sijoittajat voi 
puhua samoilla termeillä mutta tarkoittaa eri asioita. 

Yksi haastateltavista nosti esiin datan saannin vaikeuden ja sitä kautta vertailu-
kelpoisuuden haasteina. Haasteena on se, että yritykset eivät ole raportoineet 
riittävästi esimerkiksi päästöistään, joten toimijat eivät voi olla täysin varmoja 
yritysten vastuullisuustiedoista. Tämä tekee aukottoman vastuullisen sijoitta-
misen tekemisen vaikeaksi ja vaikeuttaa myös toimijoiden raportointia. 

E: Ihan konkreettinen vaikka päästödata, niin ei niitä oikein tahdo löytyä nettisivuilta 
eikä sieltä tuota asiakkaan… ei ole vastuullisuusraporttia ja tämmöisiä. Että ne on 
tuota ihan niinku datan saannissa ja sitten sitä kautta että pystyisi vertailemaan. 

4.2.2 Teema 2: Viherpesu 

Toisessa teemassa käytiin lyhyesti läpi viherpesua ilmiönä. Haastateltavilta ky-
syttiin, onko ilmiö heille tuttu ja ovatko haastateltavat kohdanneet sitä käytän-
nössä. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin kokevatko he viherpesun konkreettisena 
uhkana markkinoiden reilulle kilpailulle.  

Ilmiönä viherpesu oli haastateltaville tuttu. Kysyttäessä sitä, onko sitä tul-
lut konkreettisesti kohdattua, vastaukset olivat hieman epämääräisiä ja toisis-
taan poikkeavia. Kaikki haastateltavat eivät halunneet suoraan puhua aiheesta 
tai mainita esimerkkejä, mutta useimmat puolsivat sitä, että ilmiötä jossain 
määrin kuitenkin esiintyy. Haastateltavat nostivat esiin myös tulkinnanvarai-
suuden; myös tässä asiassa alan vertailukelpoisuuden ja standardien puute 
nousi esiin. Kun tarkkaa määritelmää esimerkiksi vastuulliselle sijoituskohteelle 
ei ole ollut, myös se, onko jokin viherpesua, on tulkinnanvaraista ja riippuu pal-
jon siitä, missä tämän määritelmän raja menee. Tästä syystä myös markkinoilla 
on voinut havaita hajontaa. 

C: No siis silleen kyllä pystyn niin kuin näkemään alalla tai laajemminkin, totta kai 
niinku nään tilanteita, joissa tavallaan annetaan ymmärtää vähän liikaa, jotka on sii-
nä viherpesun rajoilla. 

D: Mutta sanotaan esimerkiksi termi vastuullinen, niin tuota vastuullinen sijoittami-
nen, joka nyt ehkä on vähän eri asia kuin ESG, mutta se voi tarkoittaa kahdella eri 
toimijalla hyvinkin eritasoista vastuullisuutta.  

E: Mutta kun kriteerit on ollut mitä on, niin tietysti vähän eri tasoisia sitten tuotteita 
on ollut. Ja nyt sitten sääntely… niinku sen mä näen hyväksi, että kun laitettaisiin pe-
lisääntöjä ja laitetaan nyt niitä, että mihin perustuu ja niistä raportoidaan, niin olisi se 
niinku sit semmonen hötö häviäisi siitä pois… 

E: Että en silleen sano, että mä olisin havainnut, että tämmöistä viherpesua, mutta 
varmaan sitä, kun ei ole yhteisiä pelisääntöjä, niin sitten on ollut tuoteratkaisut vä-
hän erilaisia tai erilaisiin kohteisiin mennyt. Ja varmaan bondi puolella on sitä näky-
nyt, että mikä se oikeasti sitten on sitten semmoinen kestävä kohde ja näin, niin siinä 
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on saattanut olla, että toisella on niinku ollu vähän… tai se on katsojan silmissä onko 
vähän löyhemmin vai kireämmin perustein.  

 
Kysyttäessä sitä, kokevatko haastateltavat viherpesun realistiseksi uhkaksi 
markkinoiden reilulle kilpailulle, kolme viidestä haastateltavasta sanoi sen ole-
van uhka ainakin jollain tasolla. 

A: No kyllä mä sanoisin, että varmastikin niinku jatkossa, nyt kun se vastuullisuus 
on uinut lähes niinku jokaisen yhtiön strategiaan tai markkinointiin tai mitä tahansa, 
niin se on entistä haastavampaa sitten tuota löytää sieltä niitä oikeasti edelläkävijöitä, 
jotka tekee sitten enemmänkin kuin vaan sillä minimitasolla. 

C: No joo siis totta kai on ja varsinkin sen takia, koska nyt tää uus sääntely ei aina-
kaan alkujaan auta sen kitkemisessä, vaan se saattaa hetkellisesti pahentaa tilannetta. 

D: Kyllä se voi tietyllä osa alueilla olla ihan uhkakin. 

Loput haastateltavat puhuivat enemmän siitä, miten he odottavat sääntelyn 
vaikuttavan tulevaisuuden tilanteeseen vihrepesun kannalta ja esiin nousi myös 
asetuksen ennaltaehkäisevä vaikutus:  

B: Uskon, että tää lainsäädäntö parantaa sitä, niinku et se niinku vähentää sitä… 

E: En ole kokenut niinku realistiseksi uhkaksi millään lailla sen voin luvata, ei. Että 
tuota, että enemmän se on että hyvä vaan, että saadaan niitä tuotteita saman näköi-
seen kategoriaan ja saadaan se oikeasti sitten se raha, jos halutaan että se menee kes-
täviin investointeihin ja saadaan sitä kestävää rahoitusta. 

Vaikka kaikki haastateltavat eivät suoraan kokeneet viherpesua selvänä uhkana, 
kaikki kuitenkin olivat tyytyväisiä siihen, että sitä on regulaation voimin läh-
detty torjumaan ja ennaltaehkäisemään. Tästä voi tehdä päätelmän, että ilmiö 
on kuitenkin jollain asteella realistinen uhka, koska sen torjuminen ja ennalta-
ehkäisy koetaan tärkeäksi.  

4.2.3 Teema 3: SFDR ja siihen liittyvät kokemukset 

Kolmas teema oli kahta edellistä selvästi laajempi teema. Teemassa käsiteltiin 
SFDR:ää ja sen käyttöönottoon liittyviä kokemuksia, ja peilattiin myös koko 
asetusta vastuullisen sijoittamisen tarpeisiin ja viherpesuun. 

Ensimmäisenä haastateltavilta kysyttiin, onko asetus muuttanut heidän 
toimintaansa ja jos on, niin miten. Neljä haastateltavista vastasi, että asetus on 
vaikuttanut toimintaan esimerkiksi sillä tavalla, että jatkossa vastuullisuusvaa-
timukset on otettava tarkemmin huomioon esimerkiksi rahastoja luodessa ja 
tuotemateriaaleissa. Myös dokumentaation määrä on lisääntynyt ja jatkossa 
toimijoiden on määrä julkaista enemmän tietoa vastuullisuusriskeistä. 

A: Kyllä totta kai, koska se on niin iso kokonaisuus, niin se pitää ottaa huomioon sii-
nä, että miten esimerkiksi rahastoista kerrotaan tai miten niistä raportoidaan ja mitä 
tulevaisuuden kannalta tulee ottaa huomioon. Että se se on, totta kai vaikuttaa. 
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B: No joo… siis tavallaan siten, että me julkaistaan enemmän tietoja vastuullisuusris-
keistä meidän tuotteissa, niin niitä on lisätty näihin niinku tuote-materiaaleihin mitä 
asiakas saa, kun me myydään tai suositellan hänelle tuotetta. Elikä sinne on lisätty 
paljonkin tekstiä vastuullisuusriskeistä. 

C: Joo siis ehdottomasti totta kai, koska siinähän on ihan konkreettisia sääntelyvaa-
timuksia, jotka kohdistuu meihin toimijana, joten pakostikin vaikuttaa, koska meidän 
on pakko se implementoida se sääntely meidän toiminnassa. 

D: Se on vaikuttanut joo monellakin tavalla, että nythän tietysti kun toi tuli toi asetus 
tuli keväällä voimaan 2021, niin tuota siitä lähtien finanssivalvonta edellytti, aina 
kun perustetaan uusi rahasto tai muutetaan olemassa olevan rahaston sääntöjä, niin 
rahaston säännöissä tulee käydä ilmi, että onko rahasto SFDR kutos artiklan, kasi ar-
tiklan vai ysi artiklan mukainen rahasto ja aina riippuen siitä mikä näistä artikloista 
nyt sitten valitaan, niin niin se edellyttää tiettyä dokumentointia ja tietysti toiminnan 
järjestämistä, joka pitää dokumentoida sitten näissä niinku rahaston materiaaleissa. 

Haastateltava E puolestaan kertoi, että asetus ei sinällään ole muuttanut toimin-
taa tai prosesseja, vaan se on enemmänkin vain terävöittänyt jo olemassa olevia 
prosesseja, tuoden tarjolle lisää mittareita ja indikaattoreita, joita on otettu käyt-
töön vastuullisia rahastoja luodessa. Myös haastateltava C totesi prosessien ole-
van olleen olemassa jo pohjalla, mutta asetuksen tuoneen paljon uutta sisältöä 
sen päälle. Molemmat totesivat vastuullisuuden olevan jo integroitunut yrityk-
sen toimintaprosesseihin, joten siltä osin regulaatio ei ole aiheuttanut muutosta 
yritysten vastuullisuuteen liittyviin prosesseihin ainakaan toistaiseksi. 

C: Siis että meillähän on niinku, ESG:tähän kun on tehty jo pidempään, ne tietyt pro-
sessit, eli kestävyysriskien huomiointi ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomioin-
ti, niin ne on niinku meillä prosesseina ollut jo olemassa, jolloin käytännössä se vai-
kutus on siitä että meidät pitää… meidän piti vain luoda uusia toimintaperiaate-
dokumentteja, jotka on tavallaan kuvattu ja kirjoitettu juuri niin kuin sääntely sen 
vaatii, mutta se itse tekeminen on ollut olemassa jo aikaisemmin. Elikkä tavallaan 
siinä ensimmäisen tason voimaan tulossa ei oo niin suuria vaikutuksia ollut siihen 
tekemiseen. 

E: Mitä me halutaan ja visio missä halutaan olla ja mihin mennä ja toteuttaa tätä vas-
tuullista sijoittamista tai millä termillä edelleen kutsutaan, se ei sitä niinku muutta-
nut yhtään… ESG-politiikat, raportit on toimitettu ja sijoittajat on saanut ESG-
raporttinsa jo ajat sitten kaikista. Ja yks meidän rahoitustuote, rahasto kun menee ar-
tikla 9 tuotteeksi, niin tuota sekin on käynyt, just pohdittiin sitä, et sehän on niinku… 
ruettiin katsomaan sitä, niin todettiin että se on alusta alkaen ollut jo tämmöinen, en-
nen kuin artikla 9 on keksitty. 

Kysyttäessä tarkemmin asetuksen vaikutuksista käytännön työhön, haastatelta-
vien vastauksista esiin nousi rahastojen muokkaaminen sääntelyä vastaavaksi. 
Esille nousi myös asetuksen tulkinnanvaraisuus, mikä oli aiheuttanut haastatel-
taville haasteita asetuksen käyttöönottoon liittyen. Haastateltava C nosti esiin 
myös vuoden 2023 alussa voimaan tulevat asetuksen tekniset standardit, joiden 
tulkinta tulee vaatimaan paljon työtä. 

A: Kyllä se vaatii aika paljon sellaista aktiivisuutta, koska se on vielä niin sellainen 
hähmänen kokonaisuus tietyllä tapaa, että tuota sitä pitää niinku aktiivisesti seurata, 
sit sitä pitää paljon niinku itse myös tulkita sitä sääntelyä, et ei oo niinkun selkeitä 
sapluunoita sille, että miten tulisi tietyllä tapaa toimia ja se ehkä aiheuttaa jonkin ver-
ran tuskaa, varmasti kelle tahansa toimialalla… 
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B: Ja sit se on muuttanut myös niin, että me ollaan joitain meidän rahastoja, on tehty 
uusia tämmöisiä exclusioneita sen takia, että sitten tavallaan ne tavallaan on… voi-
daan sitten niinku määritellä artikla kahdeksaan ja näin. Ja sitten ehkä se artikla 9 on 
vaikuttanut sillä tavalla, että mä luulen, että se on voinut tukea sitä ihan yleisesti 
markkinalla, ei ehkä pelkästään (tässä organisaatiossa), mut yleisesti että tämmöinen 
niinku temaattisiin sijoituksiin niinku on ehkä enemmän asiakaskysyntää. 

C: Yksi tietty konkreettinen vaikutus on se, että se on pakottanut meitä tekemään sen 
vastuullisuusluokittelun meidän rahastotuotteille, joka tota niin on sitten vaikuttanut 
siihen, et meidän on pitänyt niinku sen sääntelyn näkökulmasta miettii mitä meille 
tarkoittaa vastuullinen tuote ja onko se niinku sääntelyn mukaisesti myös vastuulli-
nen, se on sitten ihan konkreettinen esimerkki ja sitten ihan konkreettisesti tälläsii 
käytännön dokumenttimuutoksia luonnollisesti, niinkun rahasto-esite muutoksia ja 
tän tyyppisiä. Ja sitten toki jatkossa, kun tulee se kakkostaso voimaan, joka nyt myö-
hästyi, mutta sitten kun se tulee voimaan elikkä ne RTS:t ja näin, niin sitten luonnol-
lisesti kanssa on paljon vaikutusta, että se vaatii meiltä ihan älyttömästi työtä, että me 
voidaan toteuttaa ne kaikki vaadittavat dokumentit ja se raportointi ja hakea sitä da-
taa ja analysoida meidän tuotteet, ni se on tota iso työmäärä mikä lisätyö tulee siitä. 

Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin sitä, onko asetuksen voimaantulo suora-
naisesti vaikuttanut heidän tarjoamiinsa tuotteisiin. Haastateltavat A, C ja D 
vastasivat, että he ovat joutuneet uudelleen miettimään tuotteiden luokittelua ja 
tekemään muutoksia esimerkiksi raportointiin ja rahastoesitteisiin. Rahastojen 
ympärillä työtavat ovat siis hieman muuttuneet, ja esimerkiksi haastateltava C 
mainitsi, että pieniä viilauksia tuotteisiin on tehty, jotta ne ovat saatu sopimaan 
sääntelyn alle.  

A: Joo siis tottakai siinä mielessä, että sitten kun aletaan vaikka listaamaan, että mitkä 
tuotteet on niitä artikla 8 tai artikla 9 mukaisia tuotteita, tällaista luokittelua ei tieten-
kään ole ennen tätä sääntelyä ollut, niin on tottakai niinku vaatinut hommia. Muu-
toksia esimerkiksi rahastoesitteisiin, muutoksia siinä, että miten niistä raportoidaan 
niistä tuotteista ja sitten myöskin just keskustelua sen puolesta, että mitä niinku vas-
taavilta artikla 8 tai artikla 9 tuotteilta vaaditaan ja sitten niinku pallottelua sen suh-
teen, että mikä tuote nyt menis minnekin ja mitä meidän pitää tehdä, jos halutaan 
vaikka rakentaa tuote artikla 9 mukaiseksi ja tämmösiä juttuja. 

C: No joo siis sillä tavalla, että me ollaan niinku hiukan täsmennetty niin kuin… no 
just sitä että miten me kuvataan meidän tuotteita, me ollaan sitten sen luokittelun ta-
kia luotu tavallaan tietynlainen niinku selkeämpi analyysi-malli meidän vastuullisiin 
tuotteisiin ja ollaan sitten sen johdosta nostettu tiettyjä tuotteita ns. vastuullisiksi 
tuotteiksi tavallaan tekemällä niihin pieniä muutoksia. Että sitä kautta kyllä, ja jat-
kossa sit varmaan vaikuttaa paljon se, et miten se sääntely kehittyy, miten se tulkinta 
kehittyy että kuinka paljon vaikutusta sillä on, mutta toki sitten tästä eteenkinpäin, 
kun uusia tuotteita luodaan, niin niitä pitää aina peilata siihen sääntelyyn ja katsoa 
että onko ne sen sääntelyn mukaan vastuullisia ja tavallaan tietenkin pyritään siihen 
että jatkossa kaikki… niinku mahdollisimman monesti uudet tuotteet on aina sit 
myös sääntelyn mukaan vastuullisia tuotteita 

D: No se on sikäli vaikuttanut tosiaan, että uusille tuotteille on pitänyt määritellä tä-
mä kategoria tai artikla, minkä mukaisia rahastoja ne on eli… ja jotkut toimijathan on 
päivittänyt kaikki rahastot hmm… tietysti sellaiset rahastot, joita markkinoidaan si-
joittajille jatkuvasti niin ne piti, vaikka oli vanhatkin tuotteet, niin ne piti päivittää, et 
sikäli sen toki on vaikuttanut markkinoihin.  

Vastauksista sai kuvan, että tuotteet eivät ole kuitenkaan kokeneet merkittäviä 
muutoksia itsessään, vaan yleisemmin on muuttunut tuotteiden luokittelu ja 
tuotteiden esittely. Haastateltavat tuntuivat katsovan sääntelyn osalta enem-
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män tulevaisuuteen ja uusiin tuotteisiin. Tulevaisuudessa toimijoiden tulee olla 
tarkempia uusien tuotteiden kanssa siltä osin, että miten nämä tuotteet täyttä-
vät sääntelyn vaatimukset. Tähän suuntaan vastasi myös haastateltava E, joka 
kertoi, että tuotteet eivät ole muuttuneet, mutta uskoi, että tulevaisuudessa 
tuotteet ja markkina kehittyvät vastuullisten teemojen mukaisesti eteenpäin ja 
mukautuvat uuteen tilanteeseen. Myös haastateltava B uskoi, että tulevaisuu-
dessa muutos tulee olemaan vielä selkeämpää, erityisesti kun otetaan myös 
muiden sääntelyjen vaikutukset huomioon. 

E: Kyllä, eli ei ole mitenkään, eli nykyisen nykyinen tuotepaletti on, ei ole muuttunut 
mihinkään suuntaan. Totta kai tuotepaletithan menee… täytyy aina miettiä että ne-
hän menee muutenkin kehittyy eteenpäin kun sieltä nyt eri teemoja tulee…  

B: Joo, no ehkä siihen temaattiseen puoleen… mutta mä sanoisin, että MiFid kakko-
nen vaikuttaa paljon enemmän, että sieltä tulee se vaatimus, että pelkkä artikla 8 ei 
oo tarpeeks siihen, että me voidaan suositella asiakkaalle tätä, vaan siinä tulee sitten 
pitää olla tämmöistä… PAI-integraatiota, tarkoittaa principal adverse impact, tarkot-
taa vaikka tämmösiä CO2 -päästöjä, tai kuinka paljon sijoituksesta tulee jätettä tai 
paljon käytetään vettä tai näin. Niin tavallaan sielt tulee niitä vaatimuksia, että jotta 
me voidaan suositella asiakkaalle, niin nää pitää olla artikla 8, jossa on tämä PAI-
integraatio paikallaan tai siellä on vastuullista sijoittamista tai sitten tämmöistä tak-
sonomia-alignmenttiä. Elikkä se tulee kyllä vaikuttamaan enemmän meidän palvelu-
tarjontaan, tai ainakin yhtä paljon kuin SFDR. Sen on tavallaan niinkun tää koko re-
gulaatio, mikä tulee vaikuttamaan palvelutarjontaan ja siihen, miten me keskustel-
laan meidän asiakkaitten kanssa säästämisestä ja niinku ESG-säästämisestä. 

Tuotteista puhuttaessa mielenkiintoisena huomiona haastateltavien vastauksis-
ta nousi esiin se, kuinka paljon he nostivat esiin muita sääntelyitä, eli takso-
nomiaa ja MiFid II:ta.1 Läpi haastattelujen näiden muiden sääntelyjen merkitys 
tuli moneen otteeseen esiin ja haastateltavat puhuivat niistä usein.  

Haastateltavilta kysyttiin seuraavaksi sitä, miten he kokevat asetuksen 
vaikuttavan alan mahdollisuuksiin. Haastateltavat uskoivat asetukseen pitkällä 
aikavälillä ja mahdollisuuteen rahavirtojen uudelleenohjautumisesta kestävim-
pään sijoituksiin sekä vertailukelpoisuuden paranemiseen. Erityisesti haastatel-
tava E toivoi, että sääntelyllä saadaan lopulta tuettua rahavirtoja vastuullisiin 
sijoituskohteisiin ja yrityksiin myös suuremmassa kuvassa. Tässä vaiheessa 
haastattelua haastateltavat alkoivat nostaa esiin myös asetuksen kanssa esiinty-
neitä haasteita. Haastateltava D nosti haasteena esiin kasvavat vaatimukset 
esimerkiksi resurssien osalta, kun taas B mainitsi lainsäädännön epäselkeyden. 
Haastatteluista sai kuvan, että asetus on osaltaan muuttanut alan kokonaisku-
vaa ja toimintaympäristöä. 

B: No mä uskoisin kyl siihen, että et tavallaan nimenomaan se niinku karsii sitä vi-
herpesua, se tuo standardeja se lisää läpinäkyvyyttä, ihan kuka tahansa ei pysty 
claimaamaan ihan mitä tahansa. Mut mä nään siis positiiviseksi kaikin puolin ja on 
niinku tosi hyvä juttu, että tulee ja näin. Mä vaan toivoisin, että se lainsäädäntö ois 

 
1 MiFid II on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, jonka soveltaminen alkoi vuo-

den 2018 alussa. MiFid II on osana sääntelykokonaisuutta, jonka tavoitteita ovat 
muun muassa sijoitussuojan parantaminen ja kaupankäynnin avoimuuden lisäämi-
nen. Sääntely koskee esimerkiksi sijoituspalveluntarjoajia, markkinoiden ylläpitäjiä ja 
raportointipalvelun tarjoajia. (Finanssivalvonta, 2019.) 
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hieman selkeämpää. Sanotaan näin että, et se kuvastaakin sitä, että SFDR:n seuraavia 
vaatimuksia niitä on postpounattu monta kertaa sen takia, että ne on niin epäselkeitä, 
että kukaan ei voi niinku… lainsäätäjäkin ymmärtää, että meidän hirveän vaikea 
niinku täyttää niitä lain vaatimuksia, kun kun templeittejä mitä pitäis täyttää ja muu-
ta niin niitä ei oo vielä julkaistu ja muuta. 

C: No käytännössä vähän se mitä mä vastasin tuossa aikaisemmin, että toki koska se 
luo sen tavallaan niin kuin laajan viitekehyksen, joka jokaisen on toteutettava, niin se 
tarkoittaa silloin tavallaan, että joka ikinen varainhoitaja joutuu miettimään, jolla ta-
vallaan sitten siinä keskustelussa on pakostikin mukana laajempi joukko varainhoita-
jia, eikä se jää vaan sellaiselle niche-porukalle, jolloin se luo tavallaan sit tietty myös 
painetta ja sitten kun sanotaan tiettyjä deadlinejä, niin sitten se ehkä saattaa nopeut-
taa sitä, että jokaisella varainhoitotalolla tehdään tietyt niinku prosessit nopeammin 
kuntoon, kun miten olisi mahdollisesti tehty, jos sääntely ei olis ollut siinä pakotta-
vana. Että siinä mielessä se on positiivinen asia, se puskee sitä tekemistä eteenpäin 
myös sellaisten varainhoitajien osalta jotka ei välttämättä ois sitten automaattisesti ite 
oma-aloitteisesti lähtenyt tekemään sitä. Mutta sitten siinä on just se, että on taval-
laan ainakin mahdollisuus on se, että saadaan enemmän niinku tekijöitä keskustele-
maan aiheesta ja tekemään sitä ja sit tietenkin se, että kun se läpinäkyvyys kasvaa 
niin niin myös niinku muutkin varainhoitajat pystyy näkee selkeämmin miten ne mi-
ten muut asiaa katsoo ja asiaa tekee, niin se vertailtavuus helpottuu ja se on niinku 
hyvä ja se on mahdollisuus.  

D: No joo siis tavallaan joo kyllä, ainahan se luo uusia mahdollisuuksia toisaalta 
mahdollisuus voi olla sitten uhkaakin tietyille toimijoille, että se vaatii lisää resursse-
ja ja tuota osaamista, kokemusta, selvittämistä, mutta toisaalta mahdollisuuksia sit-
ten taas monessakin mielessä, että avaa mahdollisuuksia uusille tuotteille ja tuota sitä 
kautta varmaan uusille liikeideoillekin. 

E: Kyllä se vaikuttaa kyllä… että tuota se osittain niinku alan mahdollisuuksiin siinä 
tietysti, että koko ajan pidetään mielessä että se raha, että saadaan sitä rahaa, pystyt-
täisiin tukemaan, tehdään investointeja niihin yhtiöihin jotka nyt osaltaan on se sitten 
teknologia tai palvelu mitä yhtiö tuottaa, niin tuettaisiin rahalla niitä yhtiöitä tai on 
se sitten kiinteistöjä tai mikä se kohde onkin siinä, jolla sitten ollaan ratkaisemassa tä-
tä yhteiskunnallista ongelmaa… on tää mahdollisuus, näin sanoisin kaikille.  

Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin kohtaamistaan haasteista uuden asetuk-
sen parissa. Haasteista puhuttaessa kolme haastateltavaa nosti esiin resurssi-
vaatimuksien noston. Sääntelyn ja vaatimusten lisääntyessä myös sääntelyn 
noudattamiseen ja tuotteisiin käytettävän työtuntien määrä lisääntyy. Vastauk-
sissa nousi esiin myös huoli siitä, että miten esimerkiksi pienemmät toimijat 
pienemmillä resursseilla pystyvät vastaamaan suuren sääntelyn tuomaan työ-
taakkaan. Haastateltava C nosti esiin myös työmäärän kasvun esimerkiksi jär-
jestelmien kehittämisen osalta, mikä vaatii paljon työtä. 

A: Tää sääntely on silleen ihan hyvä juttu mutta toisaalta myöskin ehkä se, että kyl-
lähän tämä sääntely taas niinku tuo lisää niin kun tietyllä tapaa resurssivaatimuksia 
rahallisesti ja myös työmäärällisesti toimijoille…. että juuri se kysymys, että jos halu-
taan vähän niinku edistää markkinaa, niin tuota joillekin toimijoille tää on oikeesti 
aika paha… silleen ajateltuna että tuota vaaditaan aika paljon ja sitten resursseja ei 
ehkä ole ihan niin paljon, että pystyttäisiin tuota vastaamaan siihen sääntelyyn, että 
tää on vähän sillai vaikea. 

C: Mutta sitten niinkun varainhoitajien kannalta varsinkin mua mietityttää pienten 
varainhoitajien kannalta, se on niinku… se vaatii hirveästi resursseja, se vaatii ihan 
niinku työntekijä resursseja ja sit se vaatii niinku rahaa, et sitä pystytään toteutta-
maan. Me joudutaan tekemään ihan siis käytännön niinkun kehitystyötä järjestel-
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mässä, me joudutaan rakentaa sitä raportointia ja ne on kaikki niinku…. vie paljon 
resursseja ja rahaa, joka sitten on pois muusta kehittämisestä. 

Haasteena vastauksista yleisellä tasolla nousi esiin myös sääntelyn tulkinnan-
varaisuus ja artiklojen epämääräisyys ja sekavuus. Haastateltavat nostivat use-
aan otteeseen läpi haastattelujen esiin haasteen artiklojen nykyisestä tilasta. 
Useat totesivat artikla 9:n olevan haastava saavuttaa, ja artikla 8:n tuotekatego-
rian puolestaan vetävän suurimman osan tuotteista, koska kriteerit sinne pää-
syyn ovat löyhemmät ja samalla se on myös uuden tilanteen edessä toimijoille 
helpommin lähestyttävä kategoria.  

A: Totta kai siinä on ihan hyvä niinku tarkoitus, mutta ehkä siinä on tällä hetkellä se 
haaste, että siellä esimerkiksi just nää niinku artikla 8 tuotteet, niissä on aika sellainen 
sekava seurakunta, mitä kaikkea sieltä löytyy ja siihen on niinkun suhteellisen help-
po päästä, mutta sitte esimerkiks artikla 9, niin se tuntuu taas niinkun semmoselta 
aika… se on jotenkin aika paljon haastavampi saavuttaa tietyllä tapaa, koska siihen 
vaaditaan sit jo niin paljon enemmän. Et just tää, et onks kauheen hyvä juttu, et siellä 
artikla 8:ssa, minkä pitäis kuitenkin vähän olla semmonen, joka kuvaa jotain vastuul-
lista sijoituskohdetta, niin et siellä on sit vähän kaikenlaista, koska siihen ei oo hir-
veesti mitään tietyllä tapaa reunaehtoja, mut sit esimerkiksi se artikla 9 taas on niin-
kun jo toteutuksen kannalta suhteellisen vaikea saavuttaa… niin en tiedä sit palve-
leeko tää kuinka hyvin sitten niinkun toimijoita tai sijoittajia. 

D: Ehkä isoin huoli itsellä on ollut se, että miten sijoittaja nämä mieltää nämä eri ar-
tiklat ja voiko tää johtaa johonkin epämieluisiin seurauksiin lähinnä toi taksonomi-
an… ei ehkä niinku tossa kasi artiklan välillä, mutta ehkä toi niinku ysi artiklan käyt-
tö on ehkä itselleni omasta mielestä se yks isoin kysymysmerkki, että hahmottuuko 
se sijoittajalle mikä niiden todellinen ero on. Ajatuksena se on niinku hyvä, kolme ka-
tegoriaa, mutta että ehkä vielä vähän kysymysmerkki kaikki, tai ei ehkä vähänkään, 
vaan kysymysmerkki koko toimialalle ja markkinalle ja… et miten hyvin tämä sitten 
oikeasti tulee toimimaan. 

Haastateltavien vastauksista tuli ilmi myös se, että artikla 9 on vielä pysynyt 
hieman vaikeasti tavoitettavana ja jopa tyhjänä kategoriana. 

D: Markkinoiden osalta vielä ehkä liittyy tohon sääntelyn tulkinnan tuota epävar-
muuteen ja epätietoisuuteen ja tulkintojen puutteeseen, niin toimijat on lähtenyt koh-
tuullisen varovaisesti tässä liikkeelle, eli painopiste on näissä kutos ja kasi artiklan 
mukaisissa rahastoissa, ja ysi artikla, mikä on se vaativin, eli täytyy olla joko takso-
nomian mukaisia tai kaikki sijoitukset pitää olla kestäviä sijoituksia, niin niitä on 
kohtuullisen vähän johtuen siitä, että tuota sääntely on vielä hieman epäselvä. 

E: Uskaltaisin väittää, että nyt meitä eurooppalaisia toimijoita tai toimijoita, jotka 
markkinoi tuotteita täällä Euroopassa, niin on ihan aika samanlainen se, että niitä 
varmaan niitä yhdeksännen artiklan tuotteita ei vielä niin… jos pistettäisiin kaikki 
tässä nyt kasaan, niin niitä ei varmaan prosentuaalisesti montaa ole. Sit se on aika 
laaja se artikla 8, koska siihen liittyy se ”edistää”, et on ne mittarit ja siellä oikeasti 
pusketaan sitten niitä alla olevia kohteita eteenpäin. Jokaisella on sitten ne mitkä on 
määritelty ne edistämisprosessit ja muut ja mittarit. Ja sitten on ne, jotka ei ole huo-
noja, mutta ne artikla kutosen, jossa ei vielä salkunhoitaja niinku se prosessin tai 
muun mukaisesti ei pysty edistämään… Et musta tää kuvaa ihan yleisestikin tätä fii-
listä, mitä on Euroopassa tarjontaa, mutta pikkuhiljaa varmasti me tullaan näkemään 
pieniä kiipeämisiä step-by-step, että alkaa kasvamaan se artikla yhdeksänkin tuote-
osio. 
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Myös sääntelyjen aikataulujen päällekkäisyys nostettiin esiin haasteena, sillä 
SFDR:n toteutus on haastateltavien mukaan mennyt päällekkäin MiFid II:n sekä 
taksonomian kanssa ja näitä tulee haastateltavien mukaan myös tulkita ristiin, 
sillä ne sisältävät ristikkäisiä vaatimuksia. Vastauksista kävi ilmi, että haastatel-
tavat kokivat erityisesti nämä sääntelykokonaisuudet yhdessä vaativana yhtä-
lönä niiden vaatiman työmäärän, epäselvyyden ja ristikkäisen tulkinnan vuoksi. 
Kuten teoriaosuudessa todettiin, sääntelyt otetaan käyttöön vaiheittain tulevien 
vuosien kuluessa, mikä on selvästi myös aiheuttanut omat haasteensa.   

B: Mun mielestä se on tosi hämmentävää, että nyt kun on tää SFDR lainsäädäntö ja 
sitten tulee tää MiFid II lainsäädäntö, minkä mä oon jo maininnu, mikä vaikuttaa siis 
siihen, että mitä tuotteita… eli meidän pitää kysyä asiakkaalta heidän kiinnostusta 
vastuullisen sijoittamisen, sitten on tietty tiettyjä tuotteita mitä voidaan suositella 
asiakkaille ja nyt ne tuotteet mitä me voidaan suositella asiakkaille, joilla olisi vas-
tuullinen sijoituksen preferenssi, niin ne ei itseasiassa mee ollenkaan yks yhteen tän 
SFDR lainsäädännön kanssa. Tai siellä on vähän samaa suuntaa, mutta ei kauheasti. 
Mun mielestä ne, nää kaks lainsäädäntöä voisi olla niinkun paremmin yhtenevät. 
Mun mielestä hirveän hämmentävää, että ne niin kuin on niinku hyvin erilaisia, eikä 
se varmaan lainsäätäjällä helppoa ole, mutta mun mielestä se on tosi kummallinen 
juttu, että jos haluttaisiin tukea sitä, että miten me tehdään tätä ja tehdään samalla 
lailla, niin silloin ne lainsäädännöt MiFid II, ESG:hen liittyvät vaateet ja sit tää SFDR, 
niin saisi olla paremmin niinku lainattu. Ja sen lisäksi tämä taksonomia lainsäädäntö, 
joka on tulossa, sitä on kanssa niinku postpounattu useampaan kertaan, niin tuota 
niin tavallaan sen pitäisi myös olla niinkun vähän pidemmällä. Eli kun tavallaan se ei 
ole valmis se lainsäädäntö, niin silloin… siellä on semmonen yks vaade on se, että 
paljon on taksonomiaa lainattu, niin eihän me voida semmoista kertoa, kun se lain-
säädäntö ei ole vielä valmis. Ja tavallaan niinkun lainsäätäjä voisi olla hieman niinku 
yhtenevämpi ja ja tavallaan niinku määrätietoisempi sen suhteen, että mitä se vaatii 
ja miten ne eri lait niin kun liittyy toisiinsa.  

Haasteena esiin nousi moneen otteeseen tuoreen asetuksen tulkinnanvaraisuus 
sekä aikataulu. SFDR:n toteutuksen osalta aikataulu on venynyt ja se on ollut 
prosessin aikana epäselvä myös haastateltaville. Lisäksi Haastateltava D nosti 
esiin haasteen SFDR:ään liittyvistä delegoiduista asetuksista, joita myös teoria-
osuudessa nostettiin esiin. Delegoitujen asetusten voimaantuloa on jouduttu 
alalla odottamaan, mikä on vaikuttanut myös SFDR:n tulkintaan. Myös haasta-
teltava E viittasi SFDR:n kakkostason, eli seuraavan delegoidun asetuksen voi-
maantulon aiheuttavan hämmennystä SFDR:n tulkintaan. 

A: Siellähän on tällä hetkellä esimerkiksi keskustelua siitä, et miten niinkun ydin-
voimaan suhtaudutaan siinä sääntelyssä ja siitä on niinku paljon keskustelua niin 
kuin siinä mielessä, että ne jossain vaiheessa oli niinku laittamassa sitä ydinvoimaa 
silleen, että se ei ole missään nimessä niinku vastuullista tai hyvä juttu tai vihreä jut-
tu ja näin. Mut sit sitä niinku tuli niin paljon toimijoilta palautetta, että se ydinvoima 
on kuitenkin niinku tietyllä tapaa siinä vihreässä siirtymässä… että paljon on liikku-
via osia vielä, mihin niinku odotellaan vastauksia ja tuota sitten kuitenkin pitäisi jo-
tain tehdä, niin on aika sillei vaikea tilanne toimijoilla.  

C: Mut joo haasteena toki tietenkin se, että se taas niinku rajaa sitä, se on se säänteli-
jän näkemys miten asiat pitää tehdä ja mitä pitää tehdä, mutta siinä on edelleen hir-
veästi tulkinnanvaraa ja tavallaan sit se saattaa niinku estää sitä, että käyttäs siltä ai-
kaa niin kun johonkin innovatiivisempaan kehittämiseen. 

D: On siinä joitakin haasteita, ehkä keskeisimmät on se, että tuota nyt kun nämä de-
legoidut asetukset tulee voimaan vasta vuoden päästä, eli puolitoista vuotta siitä kun 
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kun itse tää SFDR tuli voimaan, niin sitä kautta tulkintoja on niinku… ehkä toimijoil-
la on epävarmuutta, että miten nyt sitten tiettyjä asioita pitäisi soveltaa, että ehkä tää 
sääntelyn aikataulu SFDR:n osalta on ollut sikäli haaste, että on ollut velvollisuus 
päivittää ne, mutta sitten tavallaan perusteet millä perusteella päivittää on ollut hie-
man epäselviä. Toki valvoja eli finanssivalvontahan on ohjeistanut, että olisi syytä 
mennä tällä hetkellä näiden luonnosten mukaan, että siinä mielessä on se runko ollu 
olemassa, mutta siitä huolimatta. Sit täytyy muistaa, että meillä on hyvin paljon eri-
laisia sijoitusstrategioita esimerkiksi rahastoille, joissa tulee sitten aina, riippuen nyt 
vähän mihin omaisuus luokkaan sijoittaa, mutta tuota tulee tiettyjä kysymyksiä, että 
on helpompi määritellä yhtiö A ehkä kun esimerkiksi kiinteistö B, miten se nyt suh-
teutuu tähän… et kyl siel niinku tiettyjä haasteita on olemassa. 

E: Käyttöönotossa on haasteita, että koko ajan saa olla niinku aika tarkkana, että nyt 
kun tää tiedonantoasetuksen kakkostaso astuu vasta nyt tän vuoden lopussa tai 
1.1.2023, niin siinä saa hyvin tarkkana olla, et niinku että oliko tää nyt semmoinen, et-
tä täytyykö tää nyt jo löytyy jostain ESG-raportista tämmöinen statementti, vai onko 
se vasta 2023. Ja se on se hankaluus ollut, et kun tää sääntely menee, että joku osio 
vasta ja joku osio sitten, ni sitten sen seuraaminen. 

Haastateltavilta kysyttiin, kokevatko he SFDR:n täyttävän tavoitteitaan. Haasta-
teltavat uskoivat tulevaan, mutta huolena myös tässä vaiheessa nousi esiin ar-
tiklojen toteutuminen ja tuotteiden ohjautuminen niihin. Artikla 8:n syödessä 
ison osan tuotteista vesittyy myös tavoite siitä, että tuotteiden välinen vertailu-
kelpoisuus paranisi ja sijoittajien päätöksenteko helpottuisi. Tietysti tässä ta-
pauksessa sijoittaja voi olla varma, että hän sijoittaa kestävyyteen jollain asteella 
pyrkivään sijoituskohteeseen. Haastateltavilla oli kuitenkin huoli siitä, miten 
tämä asetus lopulta sijoittajille näyttäytyy. Huonossa tapauksessa asetus voi 
ainakin alkuvaiheessa epäselkeyttää sijoittajien päätöksentekoa, koska infor-
maation määrä lisääntyy niin voimakkaasti. Uudet käsitteet ovat myös loppusi-
joittajille vieraita, ja myös esiin nostetut PAI-indikaattorit ovat hyvin vieraita 
sijoittajille. 

A: No siis joo kyllä mä itse ajattelen, että se on on ihan sillain suhteellisen onnistunut 
tuota sääntely… mutta totta kai näissä aina semmoisia niin kuin varmaan ajan kanssa 
hioutuvia juttuja ja et alkuun on vähän ehkä vaikea taivaltaa, mut sitten toivottavasti 
jossain vaiheessa sitten selkeytyy ne haasteetkin siihen liittyen. Et ihan suhteellisen 
positiiviset ajatukset itsellä. 

B: No uskon kyllä että kyllä, mut mä myös näen että sen artikla 8 pitää niinku joten-
kin vähän selkiytyä. Et nyt se on niinku se on niin laaja ryhmä, että se pitää niin kun 
harmonisoitua sen, että mikä on artikla 8 ja mitkä on ne vaateet. Ja nythän on puhut-
tu paljon siitä, että puhutaan et on artikla 8 ja artikla 8 plus, niinku että tavallaan sen 
saman luokan sisällä on tämmöiset 2 luokkaa, ja silloin se pelkkä artikla 8 ei ole kyl 
kauhean iso tae niinku mun mielestä. Että tota… mut joo kyllä se kyllä se niinku… 
tää on hyvä ensimmäinen yritys standardisoida sitä ja sit siihen varmaan tehdään 
tarkennuksia, ja toivottavasti tehdään Euroopan Unionin tasolla, eikä niin että maat 
alkaa tekemään omia tulkintoja. 

C: Jos nyt ihan rehellisesti sanon niin mielestäni ei, kallistun enemmän ei kuin joo. 
Siis toki kyllä siis joo, koska sehän pakottaa meitä kertomaan asiasta, jolloin nyt ta-
vallaan jokainen varainhoitaja joutuu tiettyjä asioita kertomaan, mutta jos se kuiten-
kin loppupeleissä se tavoite on se, että asiakkaan on helpompi vertailla niinku tarjon-
taa vastuullisuusnäkökulmasta, asiakkaan helpompi ymmärtää mikä tuote on vas-
tuullinen ja mikä ei ja mitä kestävä sijoitus on ja näin, niin ei se kyllä siinä hirveästi 
auta, koska se lisää ihan valtavasti sitä niinku pakollisen dokumentaation määrää, 
joka jo nyt asiakkaalle on valtavan suuri, niin se vaan kasvaa, jolloin tavallaan niinku 
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sit siitä niinku suuresta informaatiotulvasta mitä se asiakas sitten niinku… että hel-
pottaako se vai vaikeuttaako se. Ja sitten just se, että se sääntely ei ole tarpeeksi sel-
keä siinä, että miten, et sitä voidaan tulkita niin monella eri tavalla, jolloin tavallaan 
vaikka sääntely pakottaa meitä esimerkiksi niinkun kertomaan rahastosta, että jos 
rahasto on vastuullinen, meidän pitää kertoa et mikä prosenttiosuus siitä on kestäviä 
sijotuksia… elikkä siis että jos varainhoitajat on tulkinnut eri tavalla jotain tiettyjä 
osia siitä, ni sitten se miten se näkyy asiakkaalle, niin se ei välttämättä auta sitä asia-
kasta, vaan se saattaa niinku aiheuttaa enemmän hämmennystä. 

D: Kyllä sen pitäisi näin tuota… tämän pitäisi toteutua ja näin tietysti itsekin haluaa 
uskoa, mutta tietysti on vielä kysymysmerkkejä ja tuota jää nähtäväksi, että miten se 
niinku markkinaa muokkaa sitten että tuota. Pahin skenaario on se, että tuotteista 
valtaosa on sitten tuosta 8 artiklasta artiklan sisällä, jonka senkin sisällä on aika isoja 
eroja. Että tuota, silloinhan se ei ikään kuin sijoittajalle oikein taas avautuisi, että ide-
aali kai olisi, että meillä olisi kaikissa kolmessa kategoriassa riittävästi ja sitten toi-
saalta se ehkä, että miten näiden erot sitten sijoittajille erityisesti niinku ei ei ammat-
timaisille, niin sanotuille kuluttaja-sijoittajille hahmottuu, niin se on ehkä sellanen 
kysymysmerkki. Mutta pakkohan tähän isossa kuvassa on uskoa. 

E: Hyvä kysymys, tuota toivottavasti, mutta nythän vasta tätä raportointia itse kukin, 
niinku mekin sitä raportointi pohjaa kehitetään. Että tuota, että no kaikki ihanteelli-
sesti miettii, että kun tässä nyt pari vuotta mennään varmaan toi nähdään, että rapor-
toinnit on hyvin ja kaikki harjoitellaan ja ja näin, mut sit siinä varmaan niinku no toi-
vottavasti et sitten ruvetaan vähän kaikki katsomaan, että tolta tuli tuota tuolta toista, 
että ne menis yhdenmukaiseksi. Mutta varmaan menee nyt tässä vielä useampi vuosi 
kyllä niinku, että on hyvin erityyppistä dataa ja ihan johtuu ylipäätään siitä, kun tie-
tysti varmaan suurin osa toimijoista joutuu johonkin data-kantaan kuitenkin jokai-
nen niinku tukeutumaan. 

Kun asetuksen toteutumista peilattiin viherpesuun torjuntaan, haastateltavien 
tuntemukset olivat vielä ristiriitaiset, mutta pääosin he uskoivat asetuksen toi-
mivan viherpesua ehkäisevänä työkaluna tulevaisuudessa. Haastateltavat mai-
nitsivat useaan otteeseen vertailukelpoisuuden nousun hyvänä asiana ja vas-
tauksista huokui usko siihen, että asetus lopputulemana näitä alan haasteita 
parantaa. Esiin tässä ja myös aiemmissa vastauksissa nousi artiklojen tulkin-
nanvaraisuus ja se, mitä se saattaa osaltaan tuoda tullessaan. Haastateltavien 
vastauksista sai kuvan, että kategoriat itsessään toimivat suuntaa antavasti, 
mutta artikla 8:n laajuus ja löyhemmät vaatimukset myös toisaalta mahdollista-
vat sen sisäisen laadun hajonnan, mikä voi johtaa siihen, että sijoittajien silmissä 
tuotteet ovat samalla viivalla, vaikka artiklan sisällä tuotteiden laadussa ja vas-
tuullisuudessa voisi olla paljonkin hajontaa. 

A: No tota... joo ja ei. Jos miettii just tota artikla kasia, mihkä saattaa mennä kyllä 
vaikka minkä näkösiä tuotteita, niin en mä tiedä onko se niinku se, mitä täällä niinku 
sääntelyllä tietyllä tapaa haettiin, niin voihan olla, että siihen tulee sitten jossain vai-
heessa jotain tarkennuksia tai jotain lisävaatimuksia tai tälleen, mutta ehkä tällä het-
kellä se on aika nimenomaan sellainen sekalainen seurakunta ne artikla 8 mukaiset 
tuotteet. Että tuota se tavoitehan on ollut tässä sääntelyssä se, että yritetään niinku 
vähentää muun muassa sitä viherpesua ja antaa niinku sijoittajille paremmin tietoa 
siitä, että mikä se... tai että onko se kohde niinku nimenomaan tällainen kestävä ja 
vastuullinen sijoituskohde. Mutta tota, kyllä se sitten varmasti… jos niin kun tietää 
siitä sääntelystä vähän enemmän ja minkälaisia koukeroita siellä on, niin tietää että 
siinä on niinkun aikamoisia haasteita sitten niinkun, että ehkä niin kun tämmöselle 
pienemmälle sijoittajalle se, että joku toimija sanoo että onko se artikla 8 tai artikla 9, 
niin se luo ehkä sellaista niinkun tietoa just siitä, että okei nää on nyt niitä ihan hyviä 
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tuotteita, mut sitten jos tietää vähän näistä haasteista, niin sit vähän ehkä kriittisem-
min tota tulkitsee ja miettii, että mitä se sääntely on tuonut sitten tullessaan. 

B: No mun mielestä nimenomaan se, että siitä tulee niinku yhtäläiset säännöt. Mut 
mun pitää vielä sanoa et se mitä mä sanoin, että meidän yrityksestä on kirjoitettu jos-
sain lehdessä, et meil ei oo niinkun jotain sijotuksia, niin se ei niinku liity… SFDR ei 
mitenkään ehkäise sitä asiaa. Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka näkevät, että joku 
asia ei ole vastuullista. Vähän niinku ydinvoimassa nyt on.   

D: Kyllä se varmasti ehkäisee. Ehkäiseekö sataprosenttisesti, niin tuskin. Mutta kyllä 
kyllä varmasti tota noin ainakin se sen tarkoitus on. 

E: Kyllä sen vastasinkin jo, että koen. Tulee yhteiset pelisäännöt, vaikka green bon-
dien rakentamiseen tai vielä se tarkentuu entistä enemmän, että mikä on kestävä 
green bond ja tämmönen.  

Haastateltavilta kysyttiin myös ajatuksia siitä, kuinka he kokisivat, että millä 
tavoin asetus voisi olla parempi. Tähän vastattaessa esiin nousi samoja aiheita, 
mitä haastateltavat olivat nostaneet esiin jo haasteista puhuttaessa. Vastauksissa 
esiin nousi jälleen muut vastuulliseen sijoittamiseen ja tuotteisiin liittyvät sään-
telyt, jotka ovat päällekkäisiä SFDR:n kanssa, sekä artiklojen epäselkeys. Haas-
tateltavien mukaan tämä päällekkäisyys on ongelmallista, sillä se sekoittaa 
sääntelyjen toteuttamista esimerkiksi aikataulujen ja tulkinnan puolesta. Haas-
tateltava C:n mielestä olisi parempi, jos asetuksella ei pyrittäisi vaikuttamaan 
niin laajaan kokonaisuuteen, vaan se keskittyisi pienempiin kokonaisuuksiin 
kerrallaan. 

C: Ehkä tavallaan, että se olisi selkeämpi, et siinä on jätetty nyt hirveästi epäselvyyk-
siä ja sitten nyt kun siinä on linkkejä näihin muihin sääntelyihin, siinä on linkkejä 
MiFidin muutoksiin, siinä on linkkejä taksonomiaan, niin sit tavallaan se koko-
naisuus tulee aika monimutkaiseksi. Että ehkä niinku vaan silleen niinku selkeytys ja 
että ei yrittäisi taklatakkaan kaikkea, kun nyt siinä on myös se haaste, että se yrittää 
käsitellä ihan kaikkea, se haluaa käsitellä kestävyysriskejä, se haluaa käsitellä haital-
lisia kestävyysvaikutuksia, se haluaa käsitellä kestäviä sijoituksia, se haluaa käsitellä 
taksonomian mukaisuutta, että se pyrkii ehkä niinku tarttumaan liian suureen koko-
naisuuteen, johon alakaan ei välttämättä ole vielä niinku tarpeeksi kehittynyt, et se 
osaa niitä fiksusti hyödyntää. Että ehkä niinku tavallaan, et ottais yhden palan kerral-
laan ja selkeyttäisi sitä kokonaisuutta, niin se auttais.  

Kehitysideoista puhuttaessa myös PAI-indikaattorit nousivat konkreettisena 
esimerkkinä haastateltavien vastauksissa esiin näiden runsaan vaativuuden 
tuottaessa toimijoille paljon töitä. Haastateltavat kokivat, että joissain asioissa 
asetus on vielä liian vaativa, jotta sitä olisi helppo toimijoiden soveltaa käytän-
töön. Haastateltava D kuitenkin totesi myös, että tiukkoja kriteerejä täytyy 
myös laatia, jotta sillä olisi konkreettista vaikutusta viherpesun esiintymiseen. 
Haastateltava E viittasi samaan asiaan, mutta ei itse kokenut asiaa niin konk-
reettisena. 

D: No ehkä siitä olisi voinut tehdä vähän… nythän se on aika, että esimerkiksi siellä 
jos haluaa olla se ihan täydellinen kahdeksannen artiklan tai yhdeksännen artiklan 
mukainen rahasto, niin joutuu tuota analysoimaan, oliko se nyt kuusikymmentäneljä 
eri niin sanottua PAI -tekijää. Ja tätä on kritisoitu, että se on aika paljon. Että ehkä sen 
olisi voinut miettiä vähän käyttäjäystävällisemmin, tai ehkä jossakin määrin hieman 
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yleisemmällä tasolla. Toki sitten kääntöpuolena on, että jos ei jos ei yksityiskohtaises-
ti sitten aseteta kriteereitä, niin viherpesun määrä sitten taas vastaavasti kasvaa tuota 
tuossa että…  

E: Niin no jos sitä katsoo… no ei erityisesti ole mitään. Että totta kai se on nyt hirveä 
se asetus, se on laaja ja leveä… hyvin niinku leveä ja sillai, mutta näinhän se kaikessa 
sääntelyssä ja asetuksissa on, että siinä viranomainen antaa tietyn ja sit sitä täytyy oi-
keasti itse rueta soveltamaan. Että ei oikeesti silleen oo, että tokihan oli silloin ja oli 
kritiikkiä niihin PAI-indikaattoreihin erityisesti, puhuttiin 64:stä PAI-indikaattorista, 
niin tuntuu ja nytkin tuntuu että aivan niinku hötöä ja siel oli aika outoja mittareita 
niinku… 

Yleisesti ottaen kehitysideoista keskusteltaessa esiin nousi asetusten suuri vaa-
tivuus ja ristikkäisyys. Osa haastateltavista nosti myös esiin huolen siitä, miten 
asetus lopulta näyttäytyy sijoittajille ja pystyy täyttämään tavoitteensa, eli lop-
putulemana tuomaan sijoittajille suojaa ja helpottamaan päätöksentekoa. Haas-
tateltavat olivat kuitenkin kokonaisuudessaan tyytyväisiä asteuksen perusaja-
tukseen ja siihen, mitä sillä on lähdetty alusta alkaen tavoittelemaan. Yleisesti 
ottaen hyvänä puolena esiin nousi vertailtavuuden ja määritelmien kasvu, mille 
alalla onkin todetusti ollut kysyntää. Kuten myös aiemmin todettu, alan eteen-
päin meneminen ja tietoisuuden kasvu myös kuluttajien puolella koettiin hy-
väksi asiaksi. Vaikka haastateltavilla on ollut asetuksen kanssa haasteensa ja 
epäilyksensä, tulevaisuus asetuksen kanssa koettiin optimistisena ja sen tavoit-
teita pidettiin tärkeinä. 

B: Et mä uskon et suuntaa varoja vastuulliseen tai kestävään sijottamiseen ja luo niin 
kuin näkyvän… ehkä sit jotenkin jollain tavalla musta tuntuu, että miten tavallaan 
ihan tavalliset meidän asiakkaat ei ehkä… tai niinku meidän perus asiakkaat ei ehkä 
ymmärräkään, että kuinka tärkeässä roolissa rahoitussektori on siinä, että tavallaan 
saadaan tavallaan mennään sinne kohti Pariisin tavoitteita ja muuta. Niin tämä luo 
ehkä vähän niinku läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siihen. 

D: No onhan se tietysti se tavoite, että edistetään näitä ESG:itä, niin sehän sehän oi-
keastaan koko tän niin kun taksonomian ja kestävän rahoituksen ja ESG:n sellanen 
ydinajatus, että sitä nyt tietenkin voi pitää hyvänä. Ja lähtökohta ajatus tolle on mie-
lestäni ihan hyvä, eli vaaditaan joka tuotteelta luokitus. Ehkä toi toteutus ja aikataulu 
mietityttää, että täällä on kuitenkin isoja vaikutuksia, että tuota onko se ihan onnis-
tunut. 

E: No musta on asetuksesta sinänsä, että tää on niinku onhan tämä vielä jämäköittä-
nyt että asetuksen hyvä puoli on, että nyt pystyttäisiin jatkossa ja ihannehan ois, että 
me kaikki toimijat niinku pystyttäis teille sijoittajille tarjoamaan samantyyppistä ESG 
tietoa. Ja ylipäätänsä hyvää on se, että nyt jokainen meistä laittaa läpinäkyvästi netti-
sivuille, että löytyy ESG-politiikat ja muuta, että et se on hyvä. 

4.2.4 Teema 4: Yleiset kokemukset regulaatioon liittyen 

Neljännessä teemassa haastateltavien kanssa keskusteltiin yleisesti regulaatiosta 
alalla ja kysyttiin haastateltavien ajatuksia aiheesta. Ensimmäisenä haastatelta-
vilta tiedusteltiin, millainen vastaanotto alalla on regulaatiolle ollut. Haastatel-
tavien nostivat esiin hieman toisistaan poikkeavia näkökulmia. Yleisesti ottaen 
alan edustajat tuntuivat olevan tyytyväisiä siihen, että alaa säännellään, asioita 
viedään eteenpäin ja alan haasteita pyritään korjaamaan. Erityisesti SFDR on 
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kuitenkin aiheuttanut hieman haasteita ja hämmennystä alkutaipaleellaan. 
Kompastuskiveksi on ainakin tämän kyseisen regulaation kohdalla osoittautu-
nut alun kankeus ja epäselvyys. Vaikka asia taustalla on haastateltavien mieles-
tä tärkeä ja hyvä, kritisoivat haastateltavat useaan otteeseen regulaation toteu-
tusta. Alalla vaikuttaa olevan kollektiivinen epäselkeyden tunne vielä tuoretta 
sääntelyä kohtaan. Haastateltava B totesi, että asetus on tervetullut ja on hyvä, 
että alaa säännellään, mutta asetuksen epäselkeyden vuoksi asetusta on ollut 
vielä vaikea noudattaa ja myös aikataulullisesti asetus on aiheuttanut haasteita. 
Haastateltava C vastasi samansuuntaisesti korostaen sitä, että ehkä sääntelyä on 
tullut kerralla liikaa liian nopeasti.  Haastateltava D nosti esiin myös regulaati-
on tuoman kustannusten nousun koko alalle. Haastateltava E oli puolestaan 
hyvin optimistinen asetuksen suhteen alun kankeuden jälkeen. 

A: No onhan se aina, jos tulee jotain sääntelyä, niin sitten se on niinku otettava vas-
taan, mutta just se ehkä tietyllä tapaa hämmennys on varmaan aika kuvaava sana tä-
hän kokonaisuuteen liittyen. Varmaan aika moneen sääntelykokonaisuuteen liitty-
en… Että tulee niinku vaatimuksia, mutta sitten niitä vaatimuksia pitää aika paljon 
itse tulkita ja tehdä sitten niinkun sovellutuksia siihen. 

B: Mä sanon koko ajan, että mä sanoisin, että niin kun hieno juttu ja tavallaan niin 
kun halutaan pelisääntöjä, niin regulaatiohan tuottaa niitä, et niinku tavallaan tosi 
positiivista. Sitten ainoastaan ongelma on se, että se regulaatio on aika epäselvää ja 
sen takia tavallaan muun muassa Suomessakin on tuota niin finanssivalvonta esi-
merkiksi tehnyt tämmöisiä, pitänyt seminaareja mis on käyty läpi, että mitä se oikein 
tarkoittaa ja he on myös ollut silloin avoimia, et ei hekään ole ihan tarkkaan ymmär-
täny, niinku ei ole pystynyt antamaan ihan tarkkaan guidancea siitä, että miten pitää 
toimia, koska se ei ole selkeätä. Että niinku hienoa, et tulee regulaatiota, se niinku ta-
vallaan selkeyttää pelisääntöjä ja muuta, mutta kiitos tehkää sitä niin selkeätä, että si-
tä voidaan niinku noudattaa ja antakaa tarpeeksi aikaa siihen, että voidaan kehittää 
IT-systeemejä ja muita sen suuntaisesti, kun on tarvetta. 

C: Mutta tavallaan sanotaanko, että sääntely on ihan tervetullutta, mutta nyt sitä on 
ehkä tullut niinku kerralla vähän liikaa ja se ei ole ihan loppuun asti mietittyä. Että 
silloin kun ala on tosi niinku tavallaan tuore ja jatkuvasti elävä ja muuttuva, niin sit-
ten tavallaan liian vahva sääntely siinä tavallaan vaiheessa voi olla aika vaarallista, 
koska kun se tilanne muuttuu niin sääntely ei muutu yhtä nopeasti kuin sitten… et 
sit kun se on voimassa se jos miettii vaikka sitä taksonomian puolta, niin se on ihan 
tietenkin tervetullutta, että niinkun joku tieteeseen pohjautuen antaa jonkinnäköisen 
määritelmän sille, mitä voidaan nähdä vihreänä, mutta sitten taas siinäkin tavallaan 
kun tiede kehittyy, niin niin tavallaan pysyykö se sitten mukana se sääntely, se on 
riski. 

D: No siis kyllähän tää tuo kustannuksia alalle, tämä on valtavan yksityiskohtaista 
sääntelyä, vaikuttaa liiketoimintamalleihin, tuotteisiin, että eihän se toimijoiden ti-
lannetta aina välttämättä ole helpottanut ja sitä kautta voi tietysti arvata, miten tuota 
yhtiöt sitten ajattelee. Toisaalta ehkä tämä vastuullisuus ja ESG on niinku teemana 
tärkeä ja sitä pidetään tärkeänä. Ja sitten toisaalta toimiala ja markkina on jo vuosia, 
siis finanssikriisin jälkeen tää sääntely on lisääntynyt yleisesti ottaen valtavasti, eli 
meillä on tullut hyvin paljon erilaista sääntelyä, joten ala on jo tietyllä tavalla tottu-
nut siihen, että sääntelyä tulee; sitä pitää noudattaa, jos et noudata, siitä seuraa sank-
tioita, siitä voi seurata badwilliä sun liiketoiminnalle. Eli siinä mielessä se otetaan tie-
tysti niinku pitkälti annettuna, toki erilaisia lobbauksia eri foorumeissa on ollut ja 
varmasti kaikki ei ole tyytyväisiä ja toimijat on hieman eri asemassa toisiinsa nähden 
näissä, mutta sellaista yleistä kapinaa niin ei ole tiedossa. 



43 
 

E: Mä itse istun tuota tuossa (vastuullisuuteen liittyvä järjestö), ja siellä on tietysti 
hyvin laajastikin finanssialan toimijoita, eli on pankkeja, varainhoitajia ja hyvin eri-
tyyppisiä. Ja sitten on siellä tuota pääomasijoittaja puolella taas sitten ja sanon, että 
lähtökohtaisesti erittäin hyvin. Tottakai pyöritelty päätä me ollaan kaikki silloin kun 
ensimmäisiä drafteja tuli, et voi hitsiläinen niinku jokainen niinku oikeesti, että mitäs 
sieltä tulee… siis tottakai tämmöinen. Mutta nyt kun sitä katsoo ja mihin mennään, 
niin porukka toteaa, että nää nyt tehdään ja keskustellaan porukalla, että mitenkä 
tulkitsette ja me tulkitaan tätä näin.  

Kysyttäessä sääntelyn tarpeellisuudesta, haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, 
että sääntelylle on ollut tarvetta ja kysyntää alalla. Sääntely nähtiin yleisesti po-
sitiivisena asiana, vaikka sääntelyn toteutuksessa on ollut ristiriitoja. Erityisesti 
alan määritelmien vakiintuminen nostettiin esiin hyvänä asiana. Vertailukelpoi-
suuden, määritelmien ja alan yleisten raamien kasvattaminen nousi vastauksis-
sa esiin. Haastateltavat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että vastuullisuus ja 
vastuullinen tuote on nyt määritelty, eikä se ole enää itsessään niin tulkinnan-
varainen käsite. 

A: No siis nimenomaan, et on niinku ihan hyvä juttu, että ne on nyt esimerkiksi mää-
ritellyt sen, että mitä se vastuullinen tai tämmöinen kestävä sijoitustuote niinku on, 
koska sellaista ei ole aiemmin ollut. Ja EU-tasollahan tää on silleen ihan niin kun hy-
vä, että on lähdetty tekee tällaista sääntelyä ja rakentamaan sitä, mut sit jos miettii, 
että tää on vaan niinku EU-tasolla, niin miten sitten se niinku muu maailma… ja 
niinkun globaali mittakaava. Se niinku ratkaisee tiettyjä haasteita, mutta sitten ni-
menomaan se, että kun se on sitten vaan EU-tasolla, eikä niinku uinu sitten täm-
möseks globaaliks sääntelyksi tai määrittelyks, niin ei se sitten palvele kun sitä tiettyä 
markkinaa.  

B: Joo, siis mun mielestä tervetullutta ehdottomasti. Kyllä se on hyvä, että tulee ja on 
hyvä, että tulee läpinäkyvyyttä, on hyvä että määritellään mitä pitää niinku kertoa ja 
tavallaan niinku mitä selkeämpiä määritelmiä, mitä selkeämpi lainsäätäjä voi olla, 
niin sen helpompihan meidän on sit niinku toteuttaa sitä. Mutta tuota tällä hetkellä 
se lainsäätäjä ei ole ehkä ihan selkein, että se niinku haastaa tätä. Mutta on hyvä, että 
tulee ja hyvä että tulee läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta ja tavallaan standardeja tähän 
asiaan. Ja nyt tää niinku, nyt nää uudet lainsäädännöt tuo niinku kehikon siihen, että 
miten voi puhua vastuullisesta tai kestävästä säästämisestä ja sijottamisesta.  

C: Ollut sääntelyä vailla joo ja ei. Sanotaanko niinkun, että just tavallaan se termino-
logian hankaluus, niin siinä varmasti helpottaa, että vähän niinkun tulee sääntelyä. 
Se on hyvä, että kehittyy sääntely siitä pakollisesta raportoinnista sijoituskohteiden 
osalta, elikkä niinku et ne yhtiöt joutuu raportoimaan standardoidummin ja enem-
män, niin se helpottaa tietenkin sijoittajaa sitten, kun me vertaillaan sijoituskohteita, 
että positiivista. 

D: On ollut, että toistaiseksihan se on ollut kaikkien toimijoiden niinku omassa va-
rassa ja yhtiöllä on ollut erilaisia ja tuotteille erinäköisiä ESG-politiikkoja, joista var-
masti ollaan oltu ihan oikeilla jäljillä, mutta sitten toisaalta niiden vertailu on ollut 
aika vaikeata sijoittajille, kun ei ole ollut yhtenäisiä kriteereitä. Että on se ehdotto-
masti siinä mielessä tarpeellista. 

E: No kyllä me ollaan itse asiassa, ollaan me sääntelyä vailla oltu, et voin sitä sanoa. 
Että eihän meillä ole ollut niinku sääntelyä, suoranaista tämmöistä, et ois niinku ollu 
jonkun ESG-sääntelyn nimen alla toimittu ja muuta. Mutta kyllä tää niinku ehkä sit-
ten vielä tuo ne mattimyöhäisetkin viimeistään nyt sitten tähän niinku tuota, että kun 
sääntely nyt oikeasti sitten tuli, niin nyt nekin, joilta ei löydy niitä ESG-poliitikoita 
nettisivuilta, ja nyt ne sieltä löytyy. 



44 
 
Asetuksen hyödyistä ja hyödyn jakautumisesta puhuttaessa esiin nousi asetuk-
sen kovat resurssivaatimukset. Haastateltavat uskoivat isompien toimijoiden 
pärjäävän paremmin ja hyötyvän regulaation käyttöönotossa isompien resurs-
sien turvin. Esiin nousi myös konsulttien ja palveluntarjoajien työllistäminen. 
Haastateltava C myös totesi, että asetus on aktivoinut palveluntarjoajia tarjoa-
maan ja kehittämään ulkopuolisia ratkaisuja toimijoille aktiivisesti. Haastatelta-
vat D ja E nostivat myös ilmastoon liittyvät hyödyt osana asetusta. 

A: Varmaan just ainakin se pointti, että varmaan niinku semmoiselle just nimen-
omaan isommille toimijoille tää on helpommin lähestyttävä asia, koska niitä resurs-
seja on enemmän… niin tietyllä tapaa ne nallekarkit ei mee täs nyt tietenkään ihan 
tasan, kun tota se nimenomaan hyötyy ja saa tästä enemmän, joka pystyy laittaa tä-
hän resursseja, niinkun siihen sääntelyn tulkintaan ja implementointiin… kun sitten 
taas joskus joillekin vaikka pienemmille toimijoille se voi olla oikeasti aika sillai niin-
ku... en nyt sano että paha juttu, mutta sellainen niinku iso asia taklata. Et näin se 
varmaan kaikenlaisessa sääntelyssä menee, mutta tota kyllä mä niinku näkisin, että 
tämä on sellainen… totta kai sellainen asia mihkä... ja niinkun se sääntely vaatiikin, 
että toimijat niinkun vastaa, ja niin kun sitä omaa toimintaansa ja tuotteitaan sitten 
niinku tällä peilaten. 

C: No tota… konsultit ja palveluntarjoajat hyötyy varmasti. Ehkä niinku se luo sellai-
sia tietynlaisia tarpeita just konsultoinnille ja auditoinnille ja erilaisille palveluntarjo-
ajille, jos vaikka miettii sitä dataa ja ratkaisuja, niinku sanotaan että jos mun normaa-
listi tulee muutamia niinku cold calleja vuoden aikana, niin nyt kun tämä sääntely on 
tullut, niin mä sään niinku viikottain, et joku palveluntarjoaja tulee et ”hei meillä on 
ratkaisu sulle miten me voidaan hoitaa SFDR-raportointi” esimerkiksi, et yhtäkkiä 
jokainen on muka kykeneväinen rakentamaan jonkun ratkaisun tai tuomaan sitä da-
taa, se on ihan niinkun, siis se määrä ihan älytön, et siis niinku satoja yhtäkkiä uusia 
start-up firmoja niinku poksahtaa joka puolelta. Elikkä selkeästi niinku ainakin mo-
net on siinä nähnyt mahdollisuuksia, mä en ole ihan varma, että onko se se mitä se 
EU sillä sääntelyllä haki. Mutta sitten niinkun varainhoitajien kannalta varsinkin 
mua niinku mietityttää pienten varainhoitajien kannalta, se on niinku… se vaatii hir-
veästi niinku resursseja, se vaatii ihan niinku työntekijä resursseja ja sit se vaatii niin-
ku rahaa et sitä pystytään toteuttamaan. Me joudutaan tekemään niinku ihan siis 
käytännön kehitystyötä järjestelmässä, me joudutaan rakentaa sitä raportointia ja ne 
on kaikki niinku…. vie paljon resursseja ja rahaa, joka sitten on pois muusta kehittä-
misestä, että tuota. Mutta toki toivottavasti sitten pidemmän päälle just se vertailta-
vuus ja läpinäkyvyys sit kuitenkin niinku helpottaa, ja esimerkiksi auttaa meitäkin 
siinä sitten niinku asiakkaiden on helpompi ostaa niitä vastuullisia tuotteita, kun ne 
voi luottaa siihen, että ne on sitä mitä ne sanoo olevansa.  

D: No se on hyvä kysymys, yksi tämän sääntelyn ongelma on, että nythän tämä on 
EU-sääntelyä. Tää ei koske vaikka jenkki rahastoja tai aasialaisia rahastoja, että kyllä-
hän tässä niinku sitä kautta kysymyksiä tulee, että en nyt en nyt pysty täs arvioimaan, 
että miten tämä globaalisti tämä hyöty jakautuu, että se on se on varmaan nyt iso ky-
symysmerkki. Kai tässä ajatuksena on, että ympäristö hyötyy ennen kaikkea, sitä 
kautta tuota se toki varmaan helposti sitten jakaa toimijoita sen mukaan, että osa 
hyötyy, osalle tämä on niinku haitallista. Mutta se on selvää, että kustannuksia tää 
tuo niinku lyhyellä tähtäimellä käytännössä kaikille. 

E: Et tää on tämmönen iso tietysti visio ja aina tämmönen maalataan, mutta se on 
pakko, ettei täällä vaan joku hyödy EU ei, vaan oikeasti että tuettaisiin niitä yhtiöitä 
tai sijoituskohteita, jotka oikeasti konkreettisesti on niinku kehittämässä sen tyyppis-
tä liiketoimintaa, on se sitten teknologiaa tai on se palveluita jota oikeasti, kun niitä 
tänne saadaan entistä enemmän käyttöön tänne yhteiskuntaan sitten, niin ollaan 
osaltaan niinku oikeesti ratkaisemassa tai hillitsemässä tai mukauttamassa tätä ilmas-
tonmuutosta, tää on se juttu. 
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Haastateltavilta kysyttiin regulaation prosessista. Tässä vaiheessa esiin nousi 
erityisesti asetuksen käyttöönottoon liittyneen prosessin sekavuus. Suurimmik-
si haasteiksi regulaation käyttöönotossa on haastateltavien mukaan ollut sään-
telyn tulkinta ja toimenpiteiden tekeminen epäselvältä pohjalta. Myös regulaa-
tion käyttöönoton aikataulua kritisoitiin, sillä sen vaiheita on lykätty. Oman 
haasteensa tuo myös linkit muihin regulaatioihin, pääasiassa taksonomiaan ja 
MiFid II:een. Eri regulaatioiden ristiin tulkitseminen ja aikataulujen venyminen 
nousi esiin useaan otteeseen haastateltavien vastauksissa. Haastateltavien mu-
kaan asetuksen toteuttaminen on erityisen vaikeaa silloin, kun eri asetukset vii-
västyvät eri aikoihin, mutta sisältävät kuitenkin vaateita toisiin asetuksiin liitty-
en. Tämä johtaa tilanteeseen, missä myös toisen asetuksen eteenpäinvienti ju-
miutuu, koska toinen asetus on viivästynyt. Tässä vaiheessa esiin nousi myös 
pieni kritiikki EU:n ja EU:n viestinnän suuntaan. 

A: Se on ollut aika sellaista odottelemista ja kysymysmerkkejä. Ja sit nimenomaan 
pyritään tulkitsemaan sitä ja tekemään toimenpiteitä, sen sääntelyn vaatimia toi-
menpiteitä, mut aika paljon tässä on ollut sitä semmosta epäselvyyttä ja kysymys-
merkkejä ilmassa. 

B: No siis niinku sanottu, niin se on tavallaan mun mielestä, et niinku et ekaks on 
tammikuussa deadline ja sit on kesäkuussa deadline ja sitten seuraavan vuoden 
tammikuussa deadline, niin sehän ei ole kauhean selkeetä. Ja sitten kun ne eri regu-
laatiot niinku liittyy toisiinsa, niin nythän tää SFDR on niinku myöhästetty, mutta sit-
ten tätä MiFid kakkosta ei ole myöhästetty. Ja sitten siinä MiFid kakkosessa on vaa-
teita, jotka liittyy siihen SFDR:ään, niin ei se ole kauhean selkeä se niinku deadlinen 
monimutkaisuus. Se, että jotain myöhästytetään ja jotain ei, niin se tekee siitä siis kyl-
lä aika ei ollenkaan selkeän. 

C: No siis just senkin takia, että kun se linkkaa näihin muihin sääntelyihin ja sit siinä 
on ne eri tasoissa voimaan tulevat ajat, sanotaan että joku asia tulee voimaan, sen jäl-
keen sulla on niinku technical standards, josta tulee luonnoksia ennen kuin ne astuu 
voimaan, jossain vaiheessa sitten tulee uusi luonnos, niin tavallaan sanotaan, että se 
on niinkun ollu sääntelijältä aika niinku epäselvä prosessi tälleen näin niinku meidän 
suuntaan. Se on niinku tosi hankala seurata, se on monimutkaista, se on epäselvää. 
Että tota, että kyllä se toki tässä nyt niinku, et me luodaan siit sen jälkeen et miten me 
sen osalta edetään, mutta niin kuin se on tosi vaikea just niiden monien voimassaolo-
aikojen ja tavallaan sit se, että myöhästyy ja tietoa tulee osissa ja se on epäselvää ja 
tulkinnanvaraista. 

D: No ei ihan selkeä kyllä ole. En mä nyt sanoisin, että se epäselväkään on ollut, mut-
ta ehkä jossain siitä… osa on ollut ihan kohtuullisen selvääkin, mut osa on hyvinkin 
epäselvää. 

E: EU:n puolelta se on ollut sekamelskaa kyllä, jos sitä, sieltä tulee päivityksiä ja mitä 
seuraa, niin siinä saa olla kieli koko ajan keskellä suuta, että mistä mä nyt ja mitä mä 
seuraan ja mikä tuolta tuli, tämmöinen kannanotto tähän ja muuta. Siinä on kyllä ol-
lut, mutta tietysti se on iso organisaatio ja se niinku se koneisto, joka tätä katsoo, joku 
tekee jossain jotain, toinen toista ja muuta, mutta kyllä siinä on epäselvyyksiä ollut. 
Täällä sitten itse yrittää tulkita, että mikä se viimeinen tieto nyt on, että oliko se nyt 
tänä vuonna raportointi vai ensi vuonna raportointi, niin sitä saa kaivella aika paljon. 

Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin, että ovatko he saaneet asetuksen käyt-
töönottoon tukea EU:n tasolta tai onko sidosryhmiä kuunneltu asetuksen kans-
sa työskennellessä. Asetuksen käyttöönotto on ollut laaja prosessi, missä on 
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myös paljon käytetty ulkopuolisten konsulttien ja lakimiesten palveluja. EU:n 
puolelta tukea on tullut jonkin verran, mutta haastateltavien puheesta sai ku-
van siitä, että asetus etenee omalla painollaan. Tässä vaiheessa esiin nousi myös 
huomio asetusten kansallisista toteutuksista, jotka saattavat olla hieman poik-
keavia toisistaan. Haasteita asetuksen kanssa on ollut ja niitä myös luultavasti 
on edessä, mutta ala on yhdessä tekemällä selvittänyt ja adaptoitunut uuteen. 

C: No ne on tehnyt nää, niinku erilaisia tavallaan etujärjestöjä, jotka niinku sitten te-
kee erityyppisiä Q&A:ta ja näitä, ja onhan ne niinku jotain siis niitä FAQ-
dokumentteja sieltä EU-tasolta antanut, että jonkin verran joo, mutta ei niin kun… 
kyl se edelleen on epäselvä. Sit siinä on suuri haaste, et niinku eri maiden etujärjestöt 
sit tällaista niinku vähän tulkinnut eri tavalla, tehnyt tavallaan sitten maatasolla hiu-
kan eroavia, et nyt on esimerkiksi… tää nyt liittyy enemmän taksonomia-asetukseen, 
mutta tossa vuoden alussa tulee voimaan taas yks pakote, mikä pitää toteuttaa, niin 
niin siinä on tällä hetkellä niinku eri maissa erilaisia näkemyksiä siitä, että miten sitä 
tehdään ja se on niinku vähän epäselvää. 

D: No on ja ei, mutta kyllähän tää niinku aikataulu pitkälti on niinku kiveen hakattu. 
Tosin tässä on nyt tullut viivästyksiä EU-tasollakin, koska ei ole komissio ja muut 
elimet ei ole saanut vietyä näitä eteenpäin. Mutta tuota toimialaa varmaan sikäli on 
kuultu, mutta tää on niin valtava paketti, aikataulu tiukka, en osaa ihan siihen sanoa. 
Kyllä varmaan kaikkia toimijoita on kuunneltu, mutta että kyllä tämä menee eteen-
päin kuin juna tää hanke. 

Haastateltavilta kysyttiin lopuksi, kuinka he kokivat EU-tasoisen sääntelyn ja 
olisiko toiveissa jokin toisenlainen lähestyminen. Kaikki haastateltavat pitivät 
EU-tason sääntelyä hyvänä ratkaisuna, sillä maakohtainen sääntely ei haastatel-
tavien mukaan ole järkevää. Haastateltavat olivat globaalimman sääntelyn toi-
vossa, mutta tiedostivat globaalin sääntelyn haasteet. Haastateltavat B ja E jäi-
vät erityisellä mielenkiinnolla odottamaan, alkaako tämäntyyppinen sääntely 
lisääntymään myös globaalilla mittakaavalla. Esiin nousi ajatuksia siitä, miten 
tämänkaltaiset asetukset voisivat tulevaisuudessa siirtyä esimerkiksi Aasiaan 
tai Yhdysvaltoihin. EU koettiin edelläkävijänä vastuullisen sijoittamisen kentäl-
lä uusien kestävää rahoitusta tukevien suunnitelmiensa ja asetustensa myötä. 

A: No hyviä ja huonoja puolia, et totta kai se olisi niin kuin tosi hienoa, jos olisi ole-
massa sellainen hyvä tapa tehdä vaikka just tällaista niin kuin globaalia, ellei sitten 
niinku EU-tasoista sääntelyä, mutta sitten koska sen sääntely pitää koskea erilaisia 
esimerkiksi kansantalouksia tai muita, niin se on tosi haastavaa tehdä sellaista kaikin 
puolin reilua ja toivottua sääntelyä, että totta kai se olisi niinku se optimitilanne, 
mutta aika niinku mahdoton toteuttaa. 

B: Musta tuntuu, että Eurooppahan on tässä niinku edelläkävijä monella tapaa, et 
mielenkiintoista sitten katsoa, että seurataanko muualla maailmassa tavallaan sa-
mantyyppisiä niinkun juttuja. Tästä näkee myös sen, että hyvä kun Suomi on osa Eu-
roopan unionia, tää on niin pieni markkina, että jos Suomi yksin säätäisi tämmösiä 
lakeja, niin tota ei meillä ois mitään myytävää, kun ei tälle markkinalle kannattais 
mitään asioita tuottaa, mutta nyt tavallaan suuret rahastotarjoajat on niinku kiinnos-
tuneita tekemään tuotteita Euroopan markkinoille, jotka sopii tähän lainsäädäntöön. 

C: No sanotaanko niinku realistisesti katottuna tällä hetkellä se on ehkä paras mah-
dollinen ratkaisu. Toki niin kuin nykypäivänä tekeminen on globaalia, me sijoitetaan 
globaalisti, jolloin esimerkiksi miettii, että jos vaikka sijoituskohteisiin kohdistuu 
sääntelyä vaan EU-tasolla, mutta meidän sijoitusuniversumi on globaali, niin totta 
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kai se aiheuttaa haasteita, koska me ei sillon saada niinku sitä raportoitua dataa kuin 
vaan EU-yhtiöistä. Et niinku ideaalissa tapauksessa totta kai kaikki olisi globaalia, 
mutta realistisesti ajateltuna eihän se ole mitenkään mahdollista, että se on vaan liian 
haastavaa, niin sanotaan niin kuin on silti EU-tasoinen parempi, kuin vaikkapa kan-
sallinen taso. 

D: No siis globaali sääntelyhän olisi se ideaali, mutta se on käytännössä mahdoton. 
Et aina tässä tulee, tuota noin niin kuin on EU-tasoista sääntelyä, niin tuota siinä tu-
lee tiettyjä kysymyksiä. Toisaalta sitten tiedetään tässä EU:n sisälläkin, että meillä on 
esimerkiksi taksonomiasta, taksonomian sisällöstä viittaan nyt esimerkiksi tähän 
metsäkeskusteluun Suomessakin ja muualla, niin aika vaikea päästä näistä yhteis-
ymmärrykseen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

5.1 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sitä, miten Euroopan unionin 
kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaan liittyvä tiedonantoasetus on vas-
taanotettu finanssimarkkinatoimijoiden puolesta alalla ja miten sen koetaan 
toimivan ja täyttävän tavoitteitaan. Tutkimuksessa haluttiin myös peilata uutta 
asetusta vastuullisen sijoittamisen tarpeisiin ja viherpesun ehkäisyyn, sekä tut-
kia regulaation toteutumista myös yleisemmällä tasolla. Tutkimuksen tutki-
muskysymykset olivat seuraavat:  
  

1. Miten finanssimarkkinatoimijat ovat kokeneet uuden asetuksen käyt-
töönoton ja miten he ovat joutuneet muuttamaan toimintaansa asetuksen 
myötä? 

2. Miten asetuksen koetaan täyttävän tavoitteitaan ja tukevan vastuullista 
sijoittamista, sekä kuinka hyvin sen koetaan ehkäisevän viherpesua? 

3. Miten alalla on koettu sääntelyn tarve ja onnistuminen? 
 

5.1.1 Käytännön kokemukset finanssimarkkinoilla 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseen saatiin tästä tutkimuksesta laajasti tietoa. 
Haastateltavien mukaan asetus on vaikuttanut heidän toimintaansa esimerkiksi 
niin, että jatkossa vastuullisuusvaatimukset on otettava tarkemmin huomioon 
rahastoja ja tuotemateriaaleja luodessa. Haastatteluissa nousi esiin myös ase-
tukseen liittyvä työmäärä, mistä jotkut haastateltavat olivat huolissaan etenkin 
pienemmillä resursseilla operoivien toimijoiden osalta, sillä asetus on lisännyt 
paljon esimerkiksi vaadittavan dokumentaation määrää. Osa toimijoista on 
myös päätynyt muokkaamaan jo olemassa olevia rahastojaan vastaamaan pa-
remmin asetuksen vaatimuksia. Kaikilla haastateltavilla asetus ei kuitenkaan 
ollut vaikuttanut tuotteisiin. Yleisesti vaikuttaa siltä, että SFDR:n vaikutukset 
tulevat vahvemmin voimaan tulevaisuudessa, kun asetuksen adaptaatio etenee 
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ja myös sen seuraavia vaiheita saadaan voimaan. Myös haastateltavien vas-
tauksista sai käsityksen, että katse on jo tulevassa, eikä niinkään nykyisyydessä 
tai menneessä.  

Vastauksista nousi esiin myös se, että vastuullisuus on jo vahvasti integ-
roitunut osaksi toimintaa yleisellä tasolla, eikä sitä eritellä erikseen. Asetus näh-
tiin siitä hyvänä, että se lisäsi tätä integraation määrää ja pakotti myös loputkin 
toimijoista ottamaan vastuullisuuden raportoinnissaan huomioon. Yleisesti ot-
taen haastateltavat olivat tyytyväisiä alan sääntelyyn ja määritelmien kasvuun. 

Tutkimuksesta ilmenee, että SFDR on kuitenkin kohdannut haasteita alku-
taipaleellaan. Haastateltavat kokivat vertailukelpoisuuden parantamisen hyvä-
nä tavoitteena, mutta asetuksen käyttöönotto koettiin haastateltavien puolesta 
sekavaksi niin sisällöltään, kuin myös aikataulullisesti. Haastateltavat kritisoi-
vat erityisesti asetuksen tulkinnanvaraisuutta ja haastateltavat olivat huolissaan 
asetuksen artiklojen toteutumisesta käytännössä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, 
että suuri osa tuotteista ohjautuu kahdeksannen artiklan mukaiseen tuotekoriin, 
sillä siihen päästäkseen tuotteen on vain pyrittävä edistämään kestävyystekijöi-
tä. Yhdeksäs artikla mainittiin muutaman haastateltavan toimesta hieman tyh-
jäksi kategoriaksi ainakin toistaiseksi, sillä sen vastuullisuusvaatimukset ovat 
selkeästi korkeammat, kuin kahdeksannen artiklan tuotteilla. 

Haasteeksi nousi myös muiden tuoreiden asetusten päällekkäisyys 
SFDR:n kanssa, mikä vaikeutti asetuksen käyttöönottoa. Yksi paljon alaan vai-
kuttava asetus on jo teoriaosuudessa esiin nostettu taksonomia, joka sisälsi lisää 
vaateita SFDR:ään liittyen ja laajensi alan määritelmiä ja vaatimuksia. Toinen 
haastatteluissa esiin noussut sääntelykokonaisuus oli MiFid II. Haastateltavat 
kokivat asetusten päällekkäisyyden ongelmalliseksi, sillä ne sisältävät vaati-
muksia toisiinsa nähden. Kun yhtä asetusta viivästytetään tai käyttöönotto 
myöhästyy, vaikeutuu ja kärsii myös toisen asetuksen implementointi. Näin on 
käynyt myös SFDR:n kanssa, sillä asetuksia on viivästytetty ja niiden ristiin tul-
kitseminen on tästä syystä ollut vaikeaa. Huomionarvoista on myös se, että ku-
ten myös teoriaosuudessa mainittiin, asetukseen liittyvät tekniset standardit 
ovat tulossa vaiheittain voimaan ja seuraavan delegoidun asetuksen on määrä 
astua voimaan vuoden 2023 alussa. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, 
että toimijat ovat kokeneet tämän vaiheittaisuuden ja eri asetusten ristikkäisyy-
den haasteeksi.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että 
asetus on muuttanut jonkin verran toimijoiden nykyistä tuotepalettia. Enem-
män asetus on vaikuttanut tuotemateriaalien laatimiseen, kuin itse tuotteisiin. 
Tuotteiden määrittely on myös muuttunut, mutta suurempien muutoksien voi-
daan odottaa tulevan tulevaisuudessa, kun asetuksen seuraavat vaiheet imple-
mentoidaan käytäntöön. Voidaan olettaa, että asetus vaikuttaa myös uusien 
tuotteiden luonnin prosesseihin. Alan voi myös todeta olevan muutosten kes-
kellä ja asetus on osana tätä murrosta. Asetuksen ajatusta pidetään hyvänä, 
mutta asetusta ei kuitenkaan toistaiseksi koeta täysin onnistuneeksi ja käyt-
töönoton prosessissa on ollut haasteita.  
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5.1.2 Asetuksen tavoitteet ja niiden täyttäminen 

Toisena tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää, miten asetuksen koetaan 
täyttävän tavoitteitaan ja tukevan vastuullista sijoittamista, sekä kuinka hyvin 
sen koetaan ehkäisevän viherpesua. Euroopan Unionin kestävän rahoituksen 
toimintasuunnitelman kannalta asetuksen voidaan todeta täyttävän erityisesti 
suunnitelman ensimmäistä ja kolmatta tavoitetta. Asetus ohjaa pääomavirtoja 
kestävämpiin sijoituskohteisiin, sillä se tekee kestävän sijoittamisen loppusijoit-
tajalle lähtökohtaisesti helpommaksi. Se myös lisää rahoitustoiminnan lä-
pinäkyvyyttä, koska se vaatii toimijoilta paljon tarkempaa dokumentaatiota.  

Kuten teoriaosuudessa todettiin, myös tämän tutkimuksen haastattelut 
vahvistivat sen, että vastuullisen sijoittamisen ala on vahvasti kasvava ja se in-
tegroituu kovaa vauhtia osaksi perinteisempää sijoitusmaailmaa. Teoriaosuu-
dessa nostettiin esiin alan haasteita, eli esimerkiksi vertailukelpoisuuden puute 
(Amel-Zadeh & Serafeim, 2018) ja alan määritelmien puute (Patel, 2018). Näitä 
haasteita nostettiin esiin myös tutkimuksen haastatteluissa ja ne vahvistettiin 
todellisiksi haasteiksi myös haastateltavien toimesta. Haastateltavat mainitsivat, 
että vertailukelpoisuuden puute on ollut ongelmallista ja on hyvä, että uudet 
asetukset pyrkivät näitä puutteita korjaamaan. Asetuksen voi nähdä onnistu-
neen edesauttamaan EU:n tavoitteita alan standardien ja määritelmien kasvun 
tukemisessa ja vakiintumisessa. Haastateltavat olivat tyytyväisiä siihen, kuinka 
asetus on tässä onnistunut ja he kokivat, että vastuullisuus ja vastuullinen tuote 
on nyt yleisellä tasolla paljon paremmin määritelty. Siltä osin tämän tutkimuk-
sen tulokset vahvistavat uskoa siitä, että EU on oikealla suunnalla raportoin-
tistandardien luomisessa. Tutkimus todistaa, että asetukselle on kysyntänsä ja 
paikkansa.  

Teoriaosuudessa nostettiin esiin Delmasin ja Toffelin (2004) havainto siitä, 
että yritykset omaksuvat kestävyyteen liittyviä strategioita vastatakseen ulko-
puolelta tuleviin institutionaalisiin paineisiin. Tämä nousi esiin myös tämän 
tutkimuksen haastatteluissa. Haastateltavat pitivät hyvänä, että nyt kaikki ovat 
pakotettuja raportoimaan tietyn standardin mukaan ja uskoivat, että nyt myös 
loput toimijoista tulevat vahvistamaan vastuullisiin tuotteisiin liittyvää rapor-
tointiaan. Tämän voi nähdä alan kannalta hyvänä muutoksena, sillä se lisää ver-
tailukelpoisuutta ja avoimuutta, mitkä ovat olleet alan haasteita. Samalla se en-
naltaehkäisee viherpesun syntymistä. Haastatteluissa selvisi, että alan edustajat 
eivät kokeneet viherpesua välittömänä uhkana ainakaan paikallisella markki-
nalla. Haastateltavat kuitenkin korostivat, että asetus on tarpeellinen ja on hyvä, 
että viherpesua pyritään kitkemään ja tuotteiden vertailukelpoisuutta paranne-
taan. Näistä vastauksista voi päätellä, että vaikka haastateltavat eivät kokeneet 
viherpesua välittömänä uhkana, he kuitenkin uskoivat sen olevan uhka, koska 
he pitivät sen ennaltaehkäisyä ja torjuntaa tärkeänä. Tältä osin voidaan todeta, 
että tutkimuksen tulokset mukailevat aiempaa teoriaa ja viherpesu on realisti-
nen uhka alalle. Haastatteluissa selvisi, että SFDR:n uskotaan pitkällä aikavälil-
lä lisäävän tuotteiden vertailukelpoisuutta ja torjuvan viherpesua. 
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EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen perimmäinen tavoite on 
lisätä vastuullisuuteen liittyvän tiedon määrää ja sen avoimuutta varainhoitajan 
ja lopullisen sijoittajan välillä. Kuten teoriaosuudessa todettiin, asetus pyrkii 
luomaan tarkemmat ja standardisoidut tiedonantovaatimukset, jotka takaavat 
tarpeellisen tiedon olemassaolon. Asetuksen tavoitteena on helpottaa lopputu-
lemana sijoittajien päätöksentekoa ja helpottaa tuotteiden välistä vertailukelpoi-
suutta. (EU 2019/2088.) Tähän tavoitteeseen asetus ei ainakaan vielä täysin 
haastattelujen perusteella ole päässyt, ja yhdessä haastatteluista nousikin esiin 
huoli siitä, miten asetus ja artiklat lopulta loppusijoittajille näyttäytyvät. Artik-
lojen toteutumiseen liittyvät ongelmat nostettiin haastatteluissa esiin, mikä on 
merkki siitä, että asetusta ei voi vielä sanoa täysin toimivaksi. Asetus jakoi sijoi-
tustuotteet kolmen artiklan mukaisiin tuotekoreihin, eli kuudennen, kahdek-
sannen ja yhdeksännen artiklan mukaisiin sijoitustuotteisiin. Haastatteluissa 
nousi esiin se, että artikla 8 on vielä toistaiseksi syönyt ison osan vastuullisista 
tuotteista, sillä artikla 9 on pysynyt hieman tyhjänä sen vaikean saavutettavuu-
den ja vaatimuksien vuoksi. Voi olla, että artikla 8 on helpompien vaatimuk-
siensa vuoksi toimijoille helpommin lähestyttävä, sillä sen alla tuotteet voidaan 
kuitenkin myydä vastuullisina sijoitustuotteina. Kahdeksannen ja yhdeksännen 
artiklan tuotteen erona on se, että kahdeksannen artiklan tuote pyrkii edistä-
mään kestävyystekijöitä, kun taas yhdeksännen artiklan mukainen sijoitustuote 
perustuu kestäviin sijoituksiin, eli yhdeksännen artiklan tuotteita voidaan sa-
noa täysin vastuullisiksi sijoituksiksi (EU 2019/2088). Kahdeksannen artiklan 
vetovoiman myötä ongelmaksi nousee myös viherpesun kannalta se, että haas-
tattelujen perusteella kahdeksannen artiklan sisällä tuotteita voi vielä tässä vai-
heessa sanoa olevan laidasta laitaan, eikä kaikki kahdeksannen artiklan tuotteet 
tunnu haastattelujen perusteella edustavan samaa vastuullisuustasoa, vaikka ne 
ovatkin saman tuotekategorian alla. Tämä saattaa osaltaan edesauttaa tahatto-
masti teoriaosuudessa esiin nostettua kolmatta viherpesun tapaa, eli tuotetason 
viherpesua, missä tuotteet saadaan näyttämään ympäristöystävällisemmältä, 
mitä ne todellisuudessa ovat (Yu ym., 2020). Haastatteluissa nousi esiin myös 
teoriaosuudessa mainittujen PAI-indikaattoreiden suuri määrä. Haastateltavat 
nostivat näiden indikaattorien määrän ja tulkinnan haasteeksi, sillä mikäli tuote 
halutaan nostaa yhdeksänteen artiklaan, pitää näitä indikaattoreita tulkita, mikä 
vaatii paljon työtä. Edellä mainituista syistä voidaan vetää johtopäätös, että ase-
tus toteuttaa tavoitteitaan toistaiseksi vain osittain.  

5.1.3 Alan sääntelyn tarve ja onnistuminen 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä haluttiin selvittää, miten alalla on koettu 
sääntelyn tarve ja onnistuminen. Tätä kysymystä selvitettiin erityisesti haastat-
telujen neljännessä teemassa. Vastauksista ilmenee, että ala on ollut selkeästi 
sääntelyn tarpeessa ja uusi sääntely on koettu tervetulleena. Haastateltavat oli-
vat myös tyytyväisiä Euroopan unionin laajuiseen sääntelyyn. Osa haastatelta-
vista kuitenkin koki EU:n tasoisen sääntelyn siltä osin haastavana, että eri kan-
santalouksilla on erilaisia tarpeita ja tyylejä toteuttaa sääntelyä, mikä vaikeuttaa 
asetusten eteenpäin viemistä. Toiveita ja mietteitä globaalimmasta regulaatiosta 
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nousi esiin, mutta globaalin sääntelyn todettiin olevan hyvin haastavaa ja sen 
takia epätodennäköistä. Maakohtainen regulaatio ei myöskään olisi järkevää, 
sillä sisäiset markkinat olisivat liian pienet.  

Sääntelyn onnistumisessa olisi kuitenkin vastausten perusteella paranta-
misen varaa, sillä haastattelujen pohjalta regulaatio on kohdattu haasteellisena 
ja keskeneräisenä. Haastattelujen perusteella SFDR:n ja siihen liittyvien asetus-
ten koetaan olevan kokonaisuuksina liian laajoja ja niitä on tullut kerralla liian 
monta. SFDR:n käyttöönoton prosessi sai suoraa kritiikkiä epäselkeydestään, ja 
haastattelujen perusteella prosessi on ollut epäselvä myös EU:n puolelta. 
Xanthakin (2013) mukaan selkeä lainsäädäntö helpottaa yrityksiä ja kansalaisia 
lainsäädännön noudattamisen kanssa. Selkeys myös helpottaa lainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää kuormitusta. SFDR:n tapauksessa regulaati-
on ei voi haastattelujen perusteella todeta olevan selkeää. Koska asetuksen liit-
tyvä työ ja vaativuus kuormittaa toimijoita jo itsessään, aiheuttaa sen epäsel-
keys ylimääräistä tarpeetonta kuormitusta. Teoriaosuudessa nostettiin esiin 
myös Euroopan parlamentin, unionin neuvoston ja komission vuoden 2016 
toimielinten välinen sopimus, sekä vuoden 1998 paremman lainsäädännön so-
pimus. Näissä katsotaan, että yhteisön säädökset on laadittava selkeiksi, yksin-
kertaisiksi ja täsmällisiksi, ja että lainsäädännön on oltava kansalaisille ja yri-
tyksille selkeää sekä ymmärrettävää, jotta niistä voidaan ymmärtää omat oi-
keudet ja velvollisuudet. Lainsäädännöt tulisi saada helposti käyttöön ja niiden 
tulisi välttää ylisääntelyä. Näihin viitaten tätä sääntelyä voidaan katsoa kriitti-
sesti siltä kannalta, että täyttääkö asetus näitä aiempien sopimuksien suuntavii-
voja. Haastattelujen pohjalta asetus todettiin tarpeelliseksi ja täsmälliseksi, mut-
ta epäselkeäksi. Tähän myös haastateltavat ottivat kantaa. Voidaan todeta, että 
selkeys ei tässä tapauksessa ole vielä toteutunut, ainakaan tässä vaiheessa ase-
tuksen elinkaarta.  

Teoriaosuudessa nostettiin esiin myös Garstenin ja Jacobssenin (2012) aja-
tus post-poliittisesta sääntelystä. SFDR:n voi nähdä olevan esimerkki tällaisesta 
sääntelystä, jota esiintyy globalisoituneessa taloudessa. SFDR:ssä on havaitta-
vissa piirteitä, joita myös Garstenin ja Jacobssenin tutkimuksessa nostettiin esiin. 
Näitä piirteitä ovat esimerkiksi avoimuus, vastuullisuus ja yleisesti sääntelyn 
kuvaaminen sääntelevältä taholta kaikkia hyödyttäväksi askeleeksi, jossa suu-
rimmat päätöksentekoon liittyvät konfliktit jäävät piiloon. On siis mahdollista, 
että kuten aiemmassa tutkimuksessa todettiin tämäntyyppisten sääntelyjen te-
kevän, voi myös SFDR osaltaan rajoittaa poliittisen vapauden ja valinnan toteu-
tumista. Garsten ja Jacobssen nostivat esiin tähän liittyen ajatuksen siitä, että 
post-poliittisia sääntelyitä koskevissa jatkotutkimuksissa tulisi esiin paljon mik-
rokonflikteja. Mikrokonflikteja esiintyi myös tässä tutkimuksessa kerätyssä ai-
neistossa, mikä tukee aiempaa tutkimusta post-poliittisesta sääntelystä. 
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5.2 Pohdinta ja yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että asetuksen ajatusta pidetään hyvänä ja haas-
tateltavat arvostivat sitä, että alan määritelmät ja määriteltävyys on kasvanut. 
Tutkimus todistaa sen, että asetukselle on ollut kysyntää ja se on tarpeellinen. 
Asetuksen myös uskotaan pitkällä aikavälillä parantavan vertailukelpoisuutta 
ja torjuvan viherpesua. Asetuksen tulkinnassa ja käyttöönotossa on kuitenkin 
nähtävissä haasteita ja on aiheellista katsoa regulaation toteutumista kriittiseltä 
kannalta. Asetuksen ei voi tämän tutkielman tekohetkellä todeta täyttävän täy-
sin tavoitteitaan ja asetuksen selkeyttä voidaan myös katsoa kriittiseltä kannalta 
peilaten asetusta EU:n aiempaan paremman lainsäädännön sopimukseen. Ase-
tuksen voidaan myös nähdä olevan esimerkki post-poliittisesta sääntelystä, joka 
tukahduttaa poliittisen valinnan ja vapauden täyttä toteutumista.  

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että ala on murroksen parissa. EU on otta-
nut rohkeasti edelläkävijän linjan kestävän rahoituksen tukemisessa ja määrit-
tämisessä. Uusia sääntelyitä on tullut useampi, ja toimijoilla on ollut ja tulee 
olemaan paljon töitä näiden asetusten käyttöönoton parissa. Asetukset tulevat 
myös luultavasti muokkaamaan markkinoita kasvavassa määrin tulevaisuudes-
sa, kun asetuskokonaisuudet saadaan implementoitua käyttöön ja raha alkaa 
uudelleenohjautumaan kestäviin kohteisiin. Kokonaisuudet ovat laajoja ja elä-
viä, eikä haasteilta ole vältytty, mutta uudet asiat tuovat aina mukanaan omat 
haasteensa. Haastateltavat olivat luottavaisia tulevaan ja uskoivat, että säänte-
lykokonaisuuksista saadaan lopulta hyvää aikaan. Vastuullisuus ja kestävä ra-
hoitus on kasvava markkina ja siitä syystä vastuullisen tiedon merkityksellisyys 
tulee entisestään kasvamaan tulevaisuudessa. Nämä seikat korostavat myös 
tämän tutkimuksen ajankohtaisuutta.  

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tutkimuksen luotettavuutta on aina tärkeää arvioida kriittisesti. Tästä syystä 
myös tämän tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin kannattaa suhtautua tie-
tyllä varauksella. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan kvalitatiiviset tutki-
musmenetelmät ovat saaneet kritiikkiä luotettavuuskriteereiden hämäryydestä. 
Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston 
analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei voi erottaa yhtä jyrkästi, kuin 
määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa pääasiallisin luotet-
tavuuden kriteeri on tutkija itse. Lähtökohta laadulliseen tutkimukseen on tut-
kijan avoin subjektiviteetti (Eskola & Suoranta, 1998, s. 151-152.) Tästä syystä 
laadullinen tutkimus koetaan usein suhteellisen subjektiiviseksi. Haasteena 
esiintyy se, että tutkija on hyvin tiiviisti mukana tutkimusprosessissa ja on täten 
mahdollista, että tutkijan oma näkemys ja mielipiteet vaikuttavat tutkimuksen 
kulkuun ja tuloksiin. Tästä johtuen luotettavuutta arvioitaessa on arvioitava 
koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 1998, s. 152). 
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Tutkimuksen luotettavuuskysymyksissä on hyvä arvioida tutkimuksen 
validiteettia ja reliabiliteettia. Metsämuurosen vuonna 2011 julkaiseman kirjan 
mukaan validiteetilla määritellään luotettavuutta siinä mielessä, että tutkitaan-
ko tutkimuksessa sitä, mitä on tarkoitus tutkia. Validiteetti jaetaan sisäiseen ja 
ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla määritellään tutkimuksen omaa 
luotettavuutta, kun taas ulkoisella validiteetilla määritetään sitä, onko kyseinen 
tutkimus yleistettävissä. (Metsämuuronen 2011, s. 65.) Tutkimuksen reliabilitee-
tilla kuvataan puolestaan sitä, kuinka toistettavissa tutkimus on luotettavuuten-
sa puolesta (Metsämuuronen 2011, s. 74). Tutkimuksen validiteettia ja reliabili-
teettia pyrittiin tukemaan tarpeeksi kattavalla teorialla ja käsitteistöllä, jotta tut-
kimus on ymmärrettävä. Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan 
tutkimuksen jäsentelyllä selkeisiin vaiheisiin. Vaiheita on myös pyritty kuvaa-
maan ja perustelemaan tarkasti, jotta ne ovat mahdollisimman helposti toistet-
tavia ja seurattavia. Tutkimuksen aineisto pyrittiin keräämään mahdollisimman 
tarkoin kriteerein. Tutkimukseen valittiin eliittiotannalla useampi haastateltava, 
jotta vastauksia voidaan vertailla ja niistä voidaan vetää yleistyksiä sekä johto-
päätöksiä. Tämä auttoi varmistumaan siitä, että tutkimuksen haastateltavilla on 
mahdollisimman paljon laadukasta tietoa aiheesta ja että saatu aineisto kuvaa 
mahdollisimman hyvin tutkimuksen tavoitteita.  

Tutkimuksen rajoitteina voi nostaa esiin myös tutkimuksen koon. Tutki-
mukseen osallistui suhteellisen pieni määrä haastateltavia hyvin samankaltai-
sista lähtökohdista. Tutkimuksen tulokset ovat myös hyvin paikallisia, eikä 
niistä voi vetää kuin alueellisia johtopäätöksiä, vaikka tutkimuksen aiheena oli 
Euroopan unionin laajuinen sääntely. Isompi ja myös maantieteellisesti laajem-
pi tutkimus olisi antanut laajemman kuvan alan tilanteesta ja asetuksen vas-
taanotosta.  

Tutkimuksen tekohetkellä asetuksen vaiheittaista käyttöönottoa on myös 
lykätty, mikä hankaloitti spesifimmän kokemusdatan keräämistä tutkimusta 
varten. Koska tämän tutkimuksen aikajänne oli rajallinen, ei tutkimusta voitu 
viivästyttää odottamaan SFDR:n seuraavien vaiheiden toteutumista, vaan tut-
kimus tehtiin sen hetkisten tietojen ja kokemusten valossa. Tutkimuksen haas-
teena voi nähdä tutkimuksen ajankohdan; SFDR:n implementointi oli tutkimus-
ta tehdessä vielä kovasti työn alla. Tästä syystä tutkimuksen tulokset ovat rele-
vantteja tutkimuksen tekohetkellä, mutta sääntelyn kehittyessä ja mennessä 
eteenpäin asiat voivat muuttua hyvinkin nopealla aikataululla. Siitä syystä tä-
mä tutkimus on hyvin pintapuolinen ja rajattu otanta laajasta ja keskeneräisestä 
kokonaisuudesta. 

5.4 Aiheita jatkotutkimuksille 

Tutkimus on tekohetkellään hyvin ajankohtainen, sillä meneillään on suuri siir-
tymä aiempaa kestävämpiin toimintatapoihin. Vastuullisen sijoittamisen ala on 
kasvava ja se hakee vielä muotoaan. Samaan aikaan vastuullisuutta ja vastuul-
lista sijoittamista tutkitaan tämän tutkimuksen tekohetkellä ahkerasti. Oletetta-
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vaa on, että uusia tutkimuskohteita avautuu alan ja sen sääntelyn vakiintuessa 
jatkuvasti lisää. Myös finanssimarkkinoiden voidaan sanoa olevan murroksen 
keskellä useiden sääntelyiden ja vihreän siirtymän johdosta. Koko ilmiön 
muokkautuessa avautuu jatkuvasti lisää mahdollisia tutkimusaiheita.  

Tämä tutkimus painottui vahvasti SFDR:n käyttöönoton kokemuksiin ase-
tuksen elinkaaren alkuvaiheessa. Jatkotutkimuksena voisi tutkia SFDR:n lopul-
lista toteutumista verrattuna tämän tutkimuksen tuloksiin ja ottaa huomioon 
muiden sääntelykokonaisuuksien, eli esimerkiksi taksonomian ja MiFid II:n 
yhteisvaikutukset vastuullisen sijoittamisen alalle. Regulaation osalta on myös 
mielenkiintoista nähdä, miten kestävän rahoituksen suunnitelman toteutus on-
nistuu Isossa-Britanniassa ja myöhemmin mahdollisesti muualla maailmalla, 
esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tästä syystä myös globaalimpi, esimerkiksi Euroo-
pan mittakaavalla toteutettu tutkimus kestävän rahoituksen etenemisestä voisi 
olla aiheellinen tulevaisuudessa. 
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LIITE  

Liite 1: Haastattelurunko 
 
1. Haastateltava 

• Kuka olet? 

• Millainen on taustasi? 

 
2. Vastuullinen sijoittaminen 

• Mitä ajatuksia vastuullisen sijoittamisen alan tilasta yleisesti tällä hetkellä? 

• Kuinka tärkeänä koette ESG-tuotteet/sijoittamisen tällä hetkellä tarjonnas-
sanne? 

• Onko teille tullut ilmi ESG-sijoittamiseen tai alaan liittyviä haasteita tai epä-
selvyyksiä? 

 
3. Viherpesu 

• Onko viherpesu ilmiönä tuttu? 

• Onko viherpesua tullut kohdattua konkreettisesti? Kuinka usein? Millä taval-
la? 

• Koetteko, että viherpesu on realistinen uhka markkinoiden reilulle kilpailulle? 

 
4. SFDR ja käyttöönoton kokemukset 

• Onko asetus muuttanut tai vaikuttanut toimintaanne? Miten? 

• Onko asetus vaikuttanut teidän tarjoamiinne tuotteisiin tai palveluihin? 

• Onko asetukseen liittyen esiintynyt haasteita? 

• Onko asetus vaikuttanut alan mahdollisuuksiin? 

• Onko asetuksesta noussut esiin jotain erityisiä hyviä puolia? 

• Miten koette, että asetus tukee vastuullista sijoittamista? 

• Miten asetus voisi tukea vastuullista sijoittamista paremmin? 

• Miten koette, että asetus ehkäisee viherpesua? 

• Tuntuuko siltä, että asetus toteuttaa sille asetettuja tavoitteita tai se voi to-
teuttaa niitä? 
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5. Regulaatio yleisesti 

• Millainen on ollut asetuksen vastaanotto alalla? 

• Onko ala ollut sääntelyä vailla? 

• Onko regulaatio tarpeellinen? 

• Miten koette asetuksesta kumpuavan hyödyn jakautuvan? 

• Päästäänkö rahoitusalan regulaatiolla lähemmäksi kestävyyden tavoitteita? 

• Minkälainen prosessi asetuksen kanssa on ollut? 

• Onko asetuksen käyttöönottoon saanut tukea? Onko sidosryhmiä kuunneltu? 

• Onko prosessiin liittynyt jotain erityisiä haasteita? 

• Onko EU-tason sääntely hyvä toteutustapa, vai pitäisikö sääntelyn olla glo-
baalia tai maakohtaista? 

• Lopuksi vielä jotain ajatuksia? 
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