
Liite: Ilmastonmuutokseen liittyvien toimien eteneminen1  

 
 

2021 2022 2023 2024 
1. Eurojärjestelmän/ 

EKP:n 
asiantuntijoiden 
arviot 
talousnäkymistä  

Otetaan käyttöön hiilen hinnoittelua koskevia 
teknisiä oletuksia, joiden avulla ennakoidaan ja 
arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvän 
finanssipolitiikan vaikutusta 
eurojärjestelmän/EKP:n arvioiden 
perusskenaarioon. 

 

2. Makrotalouden 
mallinnus ja 
skenaarioanalyysit  

 Sisällytetään ilmastoriskit EKP:n malleihin ja arvioidaan niiden 
vaikutusta potentiaaliseen kasvuun. Laaditaan skenaarioanalyyseja 
vähähiilisempään talouteen siirtymisestä. Mallinnetaan 
ilmastonmuutoksen vaikutusta rahapolitiikan välittymiseen. 

3. Tilastotietoa 
ilmastoriskien 
analysointia varten 

Kehitetään ympäristövastuullisia 
rahoitusinstrumentteja koskevia indikaattoreita.  

Kehitetään ilmastonmuutokseen liittyvää 
tiedonkeruuta. 
 

Luodaan indikaattoreita, joilla mitataan 
rahoituslaitosten altistumista fyysisille 
ilmastoriskeille sijoitussalkkujensa kautta. 

Laaditaan rahoituslaitosten sijoitussalkkujen 
hiilijalanjälkeä mittaavia indikaattoreita.  

4. Markkina- 
neutraaliuden ja 
markkina- 
tehokkuuden 
periaatteet 
rahapoliittisissa 
operaatioissa  
 

Arvioidaan 
mahdollisia 
vääristymiä 
kohdentumisessa 
markkinoiden 
tehottomuuksien 
yhteydessä sekä eri 
kohdentamisvaihtoe
htojen etuja ja 
haittoja. 

Laaditaan konkreettisia 
ehdotuksia ostojen 
vaihtoehtoista 
kohdentamista ajatellen 
varsinkin CSPP-
ohjelmaa varten.  

 

5.  EU:n linjausten 
mukaiset 
julkistukset osana 
vakuus- ja 
ostokelpoisuus- 
vaatimuksia  

Ympäristötietojen julkistamista koskeva EU:n 
asetusehdotus laaditaan ja hyväksytään. 

Voimaan Ensimmäiset 
asetuksen mukaiset 
julkistukset tehdään 
vuodelta 2023. 

 Laaditaan riittävät linjaukset ja 
tehdään oikeudellisia ja 
operatiivisia valmisteluja. 

Siirtymäkausi 
liikkeeseen- 
laskijoille. 

Voimaan 

6. Eurojärjestelmän 
taseen 
ilmastostressi-
testaus  

Valmistellaan 
tarvittava 
aineisto ja 
menetelmät. 

Tehdään kokeiluluonteinen 
stressitesti, joka perustuu koko 
taloutta koskevaan EKP:n 
ilmastostressitestiin (2021) ja 
yksittäisten pankkien 
ilmastostressitestiin (2022). 

Otetaan kokeiluluonteisen stressitestin 
pohjalta käyttöön säännölliset 
ilmastostressitestit. 

 7.  Ilmastoriskit 
vakuuskäytännön ja 
arvopaperiostojen 
luottoluokituksissa  

Arvioidaan luottoluokituslaitosten 
julkistamia tietoja ja 
muodostetaan käsitys siitä, 
miten ne sisällyttävät 
ilmastoriskit luokituksiinsa. 

Sisällytetään eurojärjestelmän luottokelpoisuuden 
arviointijärjestelmään tarvittaessa ilmastoriskiä koskevia 
vaatimuksia. 

 
1  Eurojärjestelmän toimenpiteiden toteutus riippuu ulkoisesta kehityksestä, joka on merkitty vaaleanpunaisella. 

Eurojärjestelmän toimet on merkitty sinisellä. 



 
 

2021 2022 2023 2024 
Laaditaan 
vähimmäisvaatimukset sisäisille 
luottoluokituksille. 

8. Ilmastoriskit 
vakuuskäytännössä  

Tarkistetaan vakuuksien 
arvostusta ja riskienhallintaa 
koskevia sääntöjä ja 
varmistetaan, että ilmastoriskit 
otetaan huomioon. Arvioidaan 
ympäristön kestävyyteen liittyviä 
rahoitusalan innovaatioita. 

Seurataan, kyetäänkö vakuuksien arvostusta ja 
riskienhallintaa koskevilla säännöillä varmistamaan 
ilmastoriskien huomioon ottaminen. 
Suunnitellaan ja toteutetaan muutoksia tarvittaessa. 

9. Ilmastonmuutos ja 
CSPP  

Tehdään tehostettuja due diligence -arviointeja ilmastoriskien huomioimiseksi 

Valmistaudutaan julkistamaan ilmastoon liittyviä 
tietoja CSPP-ohjelmasta 

 

Laaditaan ehdotuksia, joilla 
CSPP-ohjelman sääntöihin 
sisällytetään ilmastonäkökohtia. 

Muutetaan 
CSPP-
ohjelman 
sääntöjä.  

 

 


