
KIRKON ELÄKERAHASTO¤

Ilmastonmuutosstrategia
Hyväksytty Kirkon eläkerahaston johtokunnassa 19.12.2016
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Ilmastonmuutos on yksi aikamme megatrendeistä ja 
sillä on myös keskeinen rooli YK:n määrittelemissä 
Kestävän kehityksen tavoitteissa. Kyseessä on glo-
baali muutosilmiö, joka tulevaisuudessa vääjäämättä 
vaikuttaa maailman yhteiskuntiin ja talouksiin. Ilmas-
tonmuutos iskee ensin ja kovimmin jo nyt kaikkein 
haavoittuvimpiin ihmisiin ja ympäristöihin.

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ihmiskunnan 
tulee vähentää kasvihuonekaasujen tuottamista ilma-
kehään. Kansainvälinen yhteisö on hyväksynyt Parii-
sin ilmastokokouksessa 2015 uudeksi tavoitteeksi ra-
joittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 celsiusasteeseen. 

Asiantuntijat arvioivat, että pitääksemme ilmaston 
lämpenemisen alle 2 celsiusasteen, voisimme käyt-
tää vain viidenneksen maailman tunnetuista fossiilis-
ten polttoaineiden varannoista. Tätä rajoitetta yhtiöt 
tai markkinat eivät ole vielä huomioineet varannoiden 
hinnoittelussa. Puhutaan hiilikuplasta, joka puhjetes-
saan voi merkittävällä tavalla laskea fossiilisia poltto-
aineita tuottavien yhtiöiden arvoa. 

Hiilikuplan lisäksi hiiliriski on merkittävä tekijä. Hii-
liriski syntyy siitä, että ilmaston lämpenemisen py-
säyttämiseksi fossiilisten energialähteiden käytölle 
joudutaan asettamaan yhä korkeampi hinta tai vero 
maailmanlaajuisesti.

Tämä johtaisi siihen, että korkean hiili-intensiteetin 
yritykset kohtaavat kasvavia kustannuksia ja inves-

Johdanto

tointitarpeita säilyttääkseen kilpailukykynsä. Lisäk-
si muuttuva toimintaympäristö – kuten ympäristötie-
toiset kuluttajat, uudet teknologiaratkaisut ja kiristyvä 
lainsäädäntö voivat tulevaisuudessa johtaa siihen, 
että varantojen hyödyntäminen muuttuu yhä kalliim-
maksi ja fossiilisten energialähteiden kysyntä laskee. 
Suuri osa varannoista voi jäädä hyödyntämättä kan-
nattamattomina.

Kivihiili on hiilidioksidipäästöjen intensiteetiltään 
yksi pahimmista fossiilisista polttoaineista. Maail-
ma ei voi pysyä 2 celsiusasteen lämpenemisskenaa-
riossa, mikäli energiantuotantoon käytetty kivihiilen 
määrä pysyy nykyisillä tasoillaan. Ilmastotavoitteen 
saavuttamiseksi on tärkeää vähentää hiilen käyttöä 
mahdollisimman pian.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on muka-
na kantamassa vastuuta ilmastomuutoksen hillitse-
miseksi. Käytännön suosituksia on koottu seurakun-
tia ja kirkon jäseniä varten vuonna 2008 julkaistussa 
Kirkon ilmasto-ohjelmassa.

Kirkon eläkerahasto (KER) haluaa osallistua il-
mastonmuutostyöskentelyyn ja eläkerahaston ilmas-
tomuutosstrategia hyväksyttiin 19.12.2016. Strate-
gian valmisteluun osallistui Kirkon eläkerahaston 
vastuullisen sijoittamisen työryhmä. Ilmastonmuutos-
strategia on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään 
tarpeen mukaan.
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Ilmastonmuutos 
vaikuttaa sijoitusten 
arvonkehitykseen
Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset asettavat si-
joittajalle uudenlaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että yritysten ja valtioiden 
tapa hallita ilmastonmuutosta vaikuttaa kirkon elä-
kerahaston sijoitustoiminnan tuottoon ja riskikehityk-
seen yli ajan.

Eläkerahaston ilmastonmuutostyöskentely on osa 
sijoitustoiminnan riskienhallintaa. Eläkerahaston kes-
keinen tehtävä on huolehtia kirkon työntekijöiden 
eläkkeiden maksamisesta myös tulevaisuudessa. 

Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset maa-
ilman eri markkinoihin ja toimialoihin ovat moniulot-
teiset ja vaihtelevat eri ilmaston lämpenemisskenaa-
rioiden mukaan. Ilmastonmuutoksen tuomat riskit 
ovat erityisen kriittiset korkeiden kasvihuonekaasu-
päästöjen toimialoilla, kuten yhdyskuntapalveluiden, 
perusteollisuuden ja energian puolella. Ilmastovaiku-
tukset ovat merkittäviä myös maa- ja metsätalous-
sektorilla.

Yritysten ilmastoraportointi tukee 
sijoituspäätöksentekoa

Kirkon eläkerahasto haluaa omistajana ja sijoittaja-
na kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastomuutos-
ta omaan liiketoimintaansa sopivalla tavalla. Carbon 
Disclosure Project (CDP) -aloitteen allekirjoittajana 
eläkerahasto on mukana kannustamassa yrityksiä 
maailmanlaajuisesti raportoimaan ilmastonmuutos-

työskentelystään.
Kattavan raportoinnin pohjalta eläkerahasto saa 

käyttöönsä parempia sijoitusanalyysejä yrityksen to-
dellisista tuotto- ja riskinäkymistä, sekä yritysjohdon 
sitoutumisesta pitkäjänteiseen ilmastonmuutostyös-
kentelyyn.  
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Eläkerahasto vähentää hiilijalanjälkeä eri 
ilmastonmuutostyökalujen avulla
Kirkon eläkerahaston tavoite on johdonmukaises-
ti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan. 
Eläkerahasto allekirjoitti marraskuussa 2015 sijoitta-
jien Montréal Carbon Pledge -ilmastoaloitteen. Osal-
listumalla aloitteeseen eläkerahasto sitoutuu rapor-
toimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain. 

Sijoitustoimintansa hiilijalanjäljen vähentämisek-
si eläkerahasto on tunnistanut joukon ilmastonmuu-
tostyökaluja. Työkalut ja niiden käyttömahdollisuudet 
vaihtelevat eri omaisuusluokkien mukaan. Seuraa-
vassa taulukossa on kuvattu eläkerahaston käyttä-
miä työkaluja eri omaisuusluokissa:

Eläkerahaston tärkeimmät työkalut ovat ESG-ana-
lyysi ja vaikuttamistoiminta, joita voidaan käyttää kai-
kissa omaisuuslajeissa. Myös vihreät sijoitukset ovat 
keskeisessä asemassa, koska ne ovat välttämättö-
miä uusien vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseksi 
eri sektoreilla ja muodostavat ns. positiivisen hiilikä-
denjäljen.

Hiilijalanjäljen laskennan avulla eläkerahasto saa 

ajantasaisen kuvan sijoitustensa ilmastoriskeistä. 
Poissulkevat kriteerit fossiilisten polttoaineiden sijoi-
tuksista vähentävät eläkerahaston hiiliriskiä suorissa 
osakesijoituksissa ja toimivat keskustelupohjana va-
rainhoitajien kanssa. Vähähiiliset indeksituotteet ovat 
varteenotettavia vaihtoehtoja passiivisten osakesijoi-
tusten puolella.
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ESG-analyysi

ESG-analyysissa sijoittaja sisällyttää ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät 
eli ns. ESG-asiat sijoitusanalyysiin rinnakkain perin-
teisten taloudellisten mittareiden kanssa. ESG-ana-
lyysia voi tehdä kaikissa omaisuusluokissa. 

Eläkerahaston tavoitteena on, että kaikessa sijoi-

tuspäätöksenteossa on huomioitu ESG-asiat mu-
kaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät näkökulmat. 
Eläkerahasto suosii varainhoitajia, jotka seuraavat 
aktiivisesti ESG-asioita osana sijoitustoimintaa ja 
pyrkivät ymmärtämään ESG-asioiden vaikutuksia si-
joituskohteiden riski- ja tuottonäkymiin.

Vaikuttaminen

Vaikuttaminen on keskeinen työkalu vastuulliselle si-
joittajalle. Ilmastonmuutosteeman osalta kirkon elä-
kerahasto voi vaikuttaa niin viranomaisiin, yrityksiin 
kuin laajempaan sijoitusyhteisöön. Viranomaisvaikut-
tamisen tavoitteena on vähentää epävarmuutta alan 
sääntelyn kehityksestä ja suunnasta.

Yritysvaikuttamisessa kannustetaan yrityksiä 
muun muassa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja 
panostamaan energiatehokkuuteen. Sijoitusyhteisön 
vaikuttamisessa sijoittajat pohtivat yhdessä ilmasto-
haasteiden ratkaisuja esimerkiksi eri sijoitusmuoto-
jen osalta.

Eläkerahaston ilmastonmuutosvaikuttaminen kos-

kee kaikkia omaisuusluokkia. Erityisesti osakesijoi-
tusten puolella eläkerahastolla ja sen varainhoitajilla 
on mahdollisuus käydä vaikuttamiskeskustelua suo-
raan yritysten kanssa.

Eläkerahaston osallistuminen sijoittaja-aloitteisiin, 
kuten CDP, edistävät muun muassa yritysten ympä-
ristöraportointia, josta saatavaa tietoa voidaan hyö-
dyntää eri omaisuusluokissa. PRI-allekirjoittajana ja 
Finsif-jäsenenä eläkerahastolla on verkosto, jonka 
kautta tehdä yhteistyötä muiden instituutiosijoittaji-
en, akateemisten tutkimusorganisaatioiden ja viran-
omaisten kanssa. 

Vihreät sijoitukset

Vihreät sijoitukset auttavat rahoittamaan siirtymistä 
vähähiilisempään talouteen ja ne vaikuttavat suoraan 
tämänhetkisiin päästöihin. Sijoitusmahdollisuuksia 
löytyy eri markkinoilta ja omaisuusluokista kuten kes-
tävän kehityksen teemarahastoista, uusiutuvan ener-
gian projekteista, vihreistä obligaatioista ja metsäsi-
joittamisesta.

Eläkerahaston tavoitteena on nostaa vihreiden si-
joitusten määrää lähivuosien aikana sijoitusmahdolli-
suuksista riippuen. Eläkerahasto seuraa tarkasti vih-
reitä sijoitusmahdollisuuksia eri omaisuusluokissa.

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskennan avulla kirkon eläkerahasto 
voi seurata sijoitustoimintansa todellisia ilmastoriske-
jä ja mitata ilmastonmuutostyöskentelynsä tuloksia yli 
ajan.

Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi laajenee suo-
rista osakemandaateista käsittämään myös osake-
rahastot. Varainhoitajat vastaavat yritysanalyysin 
tekemisestä eläkerahaston käyttämissä sijoitusra-
hastoissa, joten sijoitusten hiilijalanjäljen laskennas-

sa yhteistyö varainhoitajien kanssa on keskeisessä 
asemassa.

Eläkerahaston tavoitteena on, että kaikki varain-
hoitajat ja sijoitusrahastot suorittavat oman hiilija-
lanjälkilaskennan ja raportoivat eläkerahastolle. 
Jatkossa laskentakäytännöt kehittyvät edelleen ja 
hiilijalanjäljen laskenta laajenee myös yrityslainasijoi-
tusten puolelle.
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Sijoituskohteiden poissulkeminen

Fossiilisten polttoaineiden osalta eläkerahasto on 
määritellyt seuraavat poissulkevat kriteerit noudatet-
tavaksi suorissa osakemandaattisalkuissa:

• Kaivosteollisuuden ja yhdyskuntapalvelusek-
torin yhtiöt, joissa yli 25 prosenttia yhtiön liike-
vaihdosta tulee energian tuottamiseen käytet-
tävästä hiilestä.

• Energiatoimialan yhtiöt, joissa yli 25 prosent-
tia yhtiön liikevaihdosta tulee energian tuotta-
miseen käytettävästä hiilestä, öljystä tai maa-
kaasusta.

• Yhtiö voidaan myös tapauskohtaisesti pois-
sulkea, jos sen tuottaman fossiilisten polttoai-
neiden määrä on absoluuttisesti suuri, vaikka 
osuus liikevaihdosta jää alle 25 prosentin.

Yhtiö voi välttää poissulkemisen, mikäli sillä on 
näyttöä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämi-
sestä tai selkeä suunnitelma luopua niistä tai vastaa-
vasti uusiutuvien energialähteiden ja – projektien li-
säämisestä. Nämä arviot tehdään tapauskohtaisesti.

Osa eläkerahaston käyttämistä varainhoitajista on 

tehnyt päätöksen sulkea pois sijoitussalkuistaan hii-
likaivosyhtiöitä ja hiilivoimasta merkittävällä tavalla 
hyötyviä sähköyhtiöitä. Eläkerahasto seuraa varain-
hoitajien poissulkevia kriteerejä vuosittaisen ESG-ky-
selyn avulla. Lähtökohtaisesti eläkerahastolla ei ole 
mahdollisuuksia vaikuttaa sijoitusrahastojen kritee-
reihin sijoittamisen jälkeen, vaan sijoitusrahaston si-
joituspolitiikka hyväksytään sijoitushetkellä. Eläke-
rahastolla on kuitenkin mahdollisuuksia vaikuttaa 
rahastoyhtiöiden sijoituspolitiikkaan osana jatkuvaa 
vuoropuhelua.

Vuodesta 2017 eteenpäin eläkerahasto tulee puo-
livuosittain kartoittamaan kaikkien osake- ja yrityslai-
nasijoitusten altistumaa fossiilisille polttoaineille ul-
kopuolisen asiantuntijan avulla. Tuloksia käytetään 
sijoitussalkun seurannassa ja jatkuvassa keskuste-
lussa rahastoyhtiöiden kanssa.

Vaikuttaminen on eläkerahastolle keskeinen il-
mastonmuutostyökalu, jossa tavoitteena on muun 
muassa osallistua vaikuttamiskeskusteluun hiili-in-
tensiivisimpien yhtiöiden kanssa. Suurimmilla kasvi-
huonekaasujen tuottajilla on myös suurin potentiaali 
vähentää absoluuttisia päästömääriä. 

Vähähiiliset osakeindeksituotteet

Vähähiilisten osakeindeksituotteiden tarjonta on li-
sääntynyt tasaisesti, erityisesti Euroopan osakemark-
kinoilla. Vähähiilisten osakeindeksien tavoitteena on 
saavuttaa pienempi hiilijalanjälki ylipainottamalla vä-
hähiilisiä yrityksiä. 

Eläkerahastolla on eri maantieteellisille alueil-
le passiivisesti sijoittavia osakeindeksisijoituksia. In-
deksisijoittamisessa haetaan kustannustehokkuutta 
ja vähäistä poikkeamaa yleisestä markkinasta. Elä-
kerahasto seuraa aktiivisesti vähähiilisten osakein-
deksirahastojen ominaisuuksia ja hinnoittelua eri 
markkinoilla. Tavoitteena on löytää vähähiilisiä osa-
keindeksituotteita, joissa suljetaan pois myös maa-
miinojen ja rypälepommien valmistajat.
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Ilmastonmuutosstrategian      
toteutus vuosille 2016–2020

Kirkon eläkerahaston tavoite on johdonmukaisesti 
vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan. 
Eläkerahasto raportoi vuosittain ilmastonmuutostyös-
kentelyn edistymisestä vastuullisen sijoittamisen toi-
mintakertomuksessa.

Seuraavassa taulukossa on tiivistetty eläkerahaston 
keinot ja siihen liittyvät mittarit ilmastonmuutostavoit-
teen toteuttamiseksi:



KIRKON ELÄKERAHASTO¤


