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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan ympäristökysymysten, erityises t i 

ilmastonmuutoksen, vaikutusta sijoittamiseen. Keskustelu vastuullisuudesta on 

lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana, ja erityisesti nyt koronaviruksen 

myötä sen merkitys on kasvanut entisestään, eikä mielipiteiden vaihdolta ole voinut 

välttyä. Täten on olennaista pohtia, miten yksi vastuullisuuden suuri osa-alue, 

ympäristöasiat, vaikuttavat sijoittamiseen. Kuten Rome (2021) tuo esiin, kiinnostus 

vastuullisuutta kohtaan on kasvanut johtuen muutoksista asiakkaiden vaatimuks issa 

sekä itse ympäristössä, joten ympäristöasioiden vaikutus sijoittamiseen voidaan tämän 

perusteella nähdä erittäin ajankohtaiseksi. 

Kirjallisuudessa ympäristöasioiden vaikutukset sijoittamiseen esitetään myönteis inä, 

niiden nähdään aiheuttavan useita haasteita tai niihin yhdistetään kumpaakin. Yhteistä 

mutkatonta linjausta tästä ilmiöstä ei täten ole löytynyt (Drei, Le Guenedal, Lepetit, 

Mortier, Roncalli & Sekine, 2019), mikä tekee aiheesta kiintoisan. Ympäristöasio iden 

ja sijoittamisen välisestä yhteydestä löytyy kuitenkin vain verrattain vähän 

kirjallisuutta, luultavasti aiheen tuoreuden vuoksi. Tämä tekee puolestaan aiheen 

tarkastelusta tässä tutkielmassa ymmärrettävän. Toisaalta tutkimustieto lisääntyy tällä 

hetkellä nopeasti, sillä viimeiset vuodet vastuullinen sijoittaminen on ollut eräs 

merkittävimmistä rahoitusalaa muovaavista tekijöistä. (Bolton & Kacperczyk, 2021; 

Döttling & Kim, 2021.) 

Sekä ilmastonmuutoksella että sijoittamisella on monitahoiset seuraukset niin 

yksilöiden, yritysten kuin laajemmin koko yhteiskunnan kannalta. Aihevalintaan on 

täten vaikuttanut myös tutkielman tekijän intressi aihetta kohtaan. Aihe linkittyy 

mahdollisuuteen nostaa ympäristöasiat enemmän esiin aiheen kriittisyyden ja 

kiireellisyyden vuoksi ja siten jopa mahdollisuuteen vaikuttaa maapallon tilaan 

myönteisellä tavalla. Tutkielman tavoitteena onkin lisäksi osallistua alan keskusteluun 

ja narratiiviselle kirjallisuuskatsaukselle tyypilliseen tapaan löytää uusia mahdollis ia 

tutkimusaiheita myöhempää tarkastelua varten.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda kirjallisuuskatsauksen avulla perusteellinen 

ymmärrys vastuullisesta sijoittamisesta sekä ympäristöasioiden, erityises t i 

ilmastonmuutoksen, vaikutuksesta sijoittamiseen. Rahoitusalan keskusteluun 
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tutkielma tähtää ottamaan osaa esimerkiksi tuomalla esiin kirjallisuudessa esiintyviä 

näkökantoja aiheesta, arvioimalla aikaansaatuja tutkimustuloksia suhteessa aiempaan 

tutkimustietoon ja esittämällä ehdotuksia tutkimusaiheista tulevaisuutta ajatellen.  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

Millaisia piirteitä ympäristön huomioon ottavaan sijoittamiseen liittyy?  

Mitkä syyt ovat ympäristön huomioon ottavan sijoittamisen kehityksen taustalla?  

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa sijoittamiseen?  

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä käydään läpi vastuullisen sijoittamisen 

piirteitä, erityisesti ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta. Tämän jälkeen tarkastellaan 

nimenomaan ilmastorahoituksen erityispiirteitä sekä huomioon otettavia seikkoja. 

Piirteiden kuvaaminen on välttämätöntä, jotta kokonaiskuva aiheesta ja tähän hetkeen 

vaikuttaneet seikat voidaan ymmärtää laaja-alaisesti. Aiheen laaja tuntemus hyödyttää 

myös itse tutkittavan kohteen ymmärrystä sekä jäsennystä siitä, miten ilmastonmuutos 

vaikuttaa sijoittamiseen.  

Tässä tutkimuksessa esiintyvän ilmastorahoituksen piirteiden tarkasteluun kytkeytyy 

alun perin vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttaneiden syiden kartoittamista. Syiden 

kartoittaminen on olennainen pohjustus ilmastonmuutoksen vaikutusten tarkastelulle. 

Ilman syiden kunnollista tuntemista ja huomioon ottamista ei pysty myöskään 

arvioimaan tämän tutkielman päätutkimuskysymystä: ilmastonmuutoksen seurauksia 

sijoittamiseen. Lisäksi vastuullisen sijoittamisen syiden tunteminen kannattaa 

ilmastorahoituksen tulevaisuuden kehittämiseksi.  

Tässä tutkielmassa käytetään tutkimusmenetelmänä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, 

joten tutkimus pohjautuu jo olemassa olevaan kirjallisuuteen (Juntunen & Lehenkari, 

2021). Tutkielmaan on valittu laadullinen lähestymistapa, jolloin tutkielman toteutus 

perustuu käytetyn lähdeaineiston sisällön ymmärtämiseen, tosiasioiden ja perustelujen 

yhteenliittämiseen sekä johtopäätösten laatimiseen. Lisäksi kuvaileva l le 

kirjallisuuskatsaukselle on luonteenomaista, että aineiston valintaan sekä 

tutkimusprosessiin liittyen ei ole määrätty tiukkoja säädöksiä, minkä vuoksi se on 

valittu lähestymistavaksi tässä tutkielmassa. Osaltaan valintaan on vaikuttanut se, että 
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kirjallisuuskatsaus toimii perustana kaikelle tieteelliselle tutkimukselle. (Juntunen & 

Lehenkari, 2021.)  

 

Tutkimusaineiston kartoittamisessa käytettiin tässä tutkielmassa monia tietokantoja, 

kuten Ebscoa, ProQuestia, Scopusta, Google Scholaria sekä Oula-

Finnaa. Hakutuloksista valittiin tutkimuskysymyksiin ja itse tutkittavaan ilmiöön 

parhaiten soveltuvat julkaisut. Lähdemateriaali on keskitetty tietoisesti lähteisiin, jotka 

ovat käsiteltyjen aiheiden alalla mahdollisimman tunnettuja. Tämä luo tutkielma lle 

pätevyyttä. Hakutuloksista pyrittiin valitsemaan myös mahdollisimman tuoreita 

julkaisuja sekä jättämään varhaisemmat ja mahdollisesti jo tiedoiltaan vanhentuneet 

julkaisut huomioimatta.   

 

Tämä kandidaatintutkielma koostuu neljästä pääluvusta. Luvuissa kaksi ja kolme 

perehdytään ilmastonmuutoksen ja sijoittamisen väliseen teoriaan tarkastelemalla 

ilmastorahoituksen taustaa ja erityispiirteitä. Teoreettisen viitekehyksen 

muodostamisen jälkeen luvussa neljä esitellään ilmastonmuutoksen merkittävimmät 

vaikutukset sijoittamiseen. Viidennessä luvussa käsitellään tutkielman johtopäätökset. 

Lopuksi esitellään jatkotutkimusehdotukset ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta.  

 



7 

2 ILMASTONMUUTOS JA SIJOITTAMINEN  

Tässä luvussa muodostetaan käsitteellinen viitekehys ilmastonmuutokselle ja 

vastuulliselle sijoittamiselle ja näin toteutettavalle tutkimukselle luodaan pohja. 

Luvussa käydään läpi, miten olemassa oleva kirjallisuus käsittää ilmastonmuutoksen 

sekä sijoittamisen välisen yhteyden ja tuodaan esille tutkimusaihetta koskevaa taustaa 

sekä tärkeimpiä käsitteitä.  

Ilmastonmuutos huolestuttaa nykyisin laajalti. Uhka vedenpinnan noususta, 

lisääntyvistä ilmastokatastrofeista sekä useiden kasvi- ja eläinlajien menettämisestä 

koskettaa jokaista kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Myöskään yritykset eivät 

jää tämän vaikutuksen ulkopuolelle, ilmastonmuutoksen koskettaen siten välillises t i 

niin ikään sijoittajia. Ilmastonmuutosta ja taloutta ei voi enää käsitellä toisistaan 

irrallisina aiheina (Kurittu, 2021, s. 173–174), kuten on aikaisemmin tehty, vaan 

ilmiöiden välistä interaktiota on välttämätöntä tarkastella.  

Ilmastonmuutokseen liittyy yhä tänäkin päivänä paljon vastakkainasettelua: osa 

kieltää koko ilmiön olemassaolon, kun taas osa on valmis tekemään kaikkensa turvatun 

tulevaisuuden puolesta. Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset (IPCC, 2022) kertovat 

kuitenkin karun totuuden, minkä myötä suurin osa ihmisistä on jo hyväksynyt ikävän 

tosiasian: ilmasto on todella lämpenemässä ennätyksellisen nopeasti. Teollisen 

vallankumouksen alusta alkaen yritysten menestyessä ympäristöasiat ovat jääneet 

huomiotta. Vielä muutama vuosikymmen sitten ihmiset saattoivat ihailla tehtaasta 

tulevaa savupilveä, mikä tuntuu nykypäivän valossa absurdilta. Taloudella on siten 

merkittävä yhteys ilmastonmuutokseen, mutta yhteisymmärrystä ei ole kuitenkaan 

löydetty siitä, miten paljon yritykset ovat vastuussa ilmiöstä ja kuinka jatkossa tulis i 

toimia.  

 

Tähän vastakeinona on viime vuosina syntynyt käsite vastuullinen sijoittaminen (engl. 

ESG investing). Se tarkoittaa rahoitusinstrumenttien ostoa, hallussapitoa ja myymistä 

yrityksiin, jotka kantavat vastuunsa toimintansa seurauksista unohtamatta 

tulevaisuutta, huomioiden siten talouslukuihin pohjautuvan analyysin lisäksi monia 

muitakin seikkoja. Vastuullisuus edellyttää valintoja; valintoja siitä, keiden kanssa 

toimia ja millä periaatteilla. Vastuullisen sijoittamisen lisäksi asiasta käytetään 
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lukuisia eri termejä, kuten vihreä rahoitus, kestävä rahoitus ja ESG-sijoittaminen 

(Environmental, Social & Governance). Huolimatta termien pienistä eroavaisuuksista, 

tässä tutkielmassa termejä käytetään toistensa synonyymeinä. ESG viittaa 

vastuuntuntoon niin ympäristöstä, sosiaalisesta perspektiivistä kuin hyvästä 

hallintotavasta (Kurittu, 2021, s. 17). Tässä tutkimuksessa kiinnitetään erityistä 

huomiota ympäristöaspektiin. Eettisen sijoittamisen käsite liitetään myös usein 

vastuulliseen sijoittamiseen, jonka päätöksiin nykyään kytkeytyvät erityisesti juuri 

ympäristönäkökulmat. (Bolton & Kacperczyk, 2021; Kurittu, 2021, s. 14–16.) 

Kestävä rahoitus (engl. sustainable finance) on käsite, jota käytetään usein 

synonyyminä vastuulliselle sijoittamiselle (Bolton & Kacperczyk, 2021). Käsite 

voidaan kuitenkin ymmärtää vastuullista sijoittamista laajemmin, merkiten kaikkea 

toimintaa ja tekijöitä, jotka vaikuttavat rahoituksen kestävyyteen ja ovat myöskin 

mukana edistämässä sitä (Kumar, Sharma, Rao, Lim & Mangla, 2022). Tutkittavan 

aiheen laajuuden vuoksi tässä tutkielmassa keskitytään ainoastaan yhteen kestävän 

rahoituksen osa-alueeseen, ilmastoon. Ympäristö- ja ilmastonäkökulma onkin ehkä 

kaikista helpoin hahmottaa (Kurittu, 2021, s. 17). Siihen kuuluu yrityksen toiminta 

tavalla, joka ei rasita ympäristöä ja huomioi myös tulevaisuuden sukupolvet. 

Toimiakseen ympäristölle vastuullisella tavalla yritysten tulisi pyrkiä toiminnassaan 

muun muassa luopumaan fossiilisista polttoaineista, liiallisista jätteistä sekä 

pienentämään energian- ja vedenkulutusta.  

Ilmastorahoitus (engl. climate finance) edustaa kestävän rahoituksen haaraa, joka 

pyrkii karttamaan ilmastonmuutoksen, tai ainakin mukautumaan ja sopeutumaan 

siihen (UNFCCC, n.d.). Vaikka ympäristönäkökulmaan liittyy monia muitak in 

ympäristöuhkia ilmastonmuutoksen lisäksi, kuten jatkuvasti kasvavat jätevuoret, tässä 

tutkielmassa keskitytään erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Tämä siksi, että 

suurin osa muista ympäristöongelmista ja -uhista liittyy suoraan myös 

ilmastonmuutokseen. Lisäksi esimerkiksi Maailman talousfoorumi on määritellyt 

ilmastonmuutoksen suurimmaksi ympäristöuhkaksi taloudelle (The World Economic 

Forum, 2022).  
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3 ILMASTORAHOITUS  

Tässä luvussa muodostetaan käsitteellinen viitekehys ilmastorahoitukselle ja täten 

jatketaan pohjan luontia toteutettavalle tutkimukselle. Luvussa käydään läpi, miten 

olemassa oleva kirjallisuus käsittää ilmastorahoituksen ja tuodaan esille 

tutkimusaihetta koskevaa aiempaa kirjallisuutta erilaisine näkökulmineen sekä 

puutteineen.  

3.1 Taustaa ilmastorahoitukselle 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikentyminen, jätevuoret sekä puhtaan 

veden saatavuus ovat vain muutamia esimerkkejä nykypäivän mittavista 

ympäristöongelmista (Kurittu, 2021, s. 41). Alun perin kestävän rahoituksen 

tutkimuskirjallisuus voidaan jäljittää kuitenkin vasta 1980-luvulle (Kuisma, 2001, s. 

5; Kumar ym. 2022). Kumar ym. (2022) tutkivat kestävän rahoituksen kehitystä 

tutkimuksissa yleisesti esiintyvien sanojen kautta. Alkuvaiheissa tarkastelua käytiin 

lähinnä sosiaalisesta näkökulmasta, jonka merkitys kasvoi tasaisesti aina vuoteen 2015 

saakka. Varsinainen ympäristön huomioiva tutkimus ajoittuu vasta 2000-luvulle, 

jolloin nämä olivat kuitenkin vielä yksittäisiä tutkimuksia, eivätkä saaneet osakseen 

merkittävää huomiota. Omiksi tutkimusaiheikseen ympäristön eri näkökulmat, kuten 

hiilirahoitus ja ilmastorahoitus, muodostuivat 2000-luvun puolivälissä. Tämä näkyy 

selkeästi tutkimuksessa: vuodesta 2006 lähtien tutkimuspapereissa alkoivat yleistyä 

sanat hiili ja ilmasto. Vuonna 2010 Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokouksessa 

Cancúnissa, Meksikossa, luvattiinkin hankkia kansainvälistä ilmastorahoitusta 100 

miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain aina vuoteen 2020 saakka (Pittel & 

Rübbelke, 2011). Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen, vuonna 2015, tutkimus 

kestävästä rahoituksesta lähti äkilliseen kasvuun. On oletettavaa, että sama kehitys 

tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. (Kumar ym. 2022.)  

Ympäristönäkökulmien huomiointi sijoituksissa alkoi 1980-luvulla Ranskassa ja sen 

jälkeen Yhdysvalloissa, siis aikaisemmin kuin tutkimuksissa. Tällöin sijoittajakunta 

koostui lähinnä uskontokuntien jäsenistä, tehden markkinoista vielä hyvin pienet. 

(Puttonen & Puttonen, 2021, s. 7.) Huoli ilmastonmuutoksesta lisääntyi kuitenkin 

vasta 2000-luvulla, jolloin se on ollut mukana jatkuvasti yhtenä maapalloa uhkaavana 
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asiana (The World Economic Forum, 2022). Sijoittajille on perinteisesti ollut 

merkityksellisintä mahdollisimman suurten voittojen tavoittelu. Kuitenkin jo 2000-

luvun alussa nostettiin esiin keskustelua siitä, turvaako tämä voitontavoittelu luonnon 

elinvoimaisuuden. Tuolloin vastuullisten sijoitusten suuria tuotto-odotuksia ei osattu 

nähdä ja esimerkiksi Lontoon Cityn analyytikoistakin vain murto-osa otti 

ympäristökysymykset huomioon sijoituksissaan. Ympäristöasioiden huomioon 

ottavaan sijoittamiseen on vaikuttanut myös vahvasti vuonna 2006 laaditut 

Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka ensimmäistä 

kertaa varsinaisesti toivat esille ESG-sijoittamisen käsitteen. Myöhemmin Yhdistyneet 

kansakunnat laativat myös kestävän kehityksen tavoitteet, joihin vastuullisen 

sijoittamisen periaatteet pitkälti perustuvat. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen 

vihreän rahoituksen käsite on kehittynyt nopeasti ja vaikuttanut rahoitusa laan 

(Bennani, Le Guenedal, Lepetit, Ly, Mortier, Roncalli & Sekine, 2019). Kehitys parin 

vuosikymmenen takaisesta tilanteesta tämänhetkiseen onkin ollut voimakas. Nykyään 

sijoitussalkuista löytyy usein ympäristöystävällisiä kohteita, kun taas esimerk iks i 

vuosituhattavoitteissa ilmastonmuutosta ei edes mainittu. (Kuisma, 2001, s. 5–7; 

Puttonen & Puttonen, 2021, s. 7.) 

Tässä vaiheessa on hyvä pohtia myös syitä tämän kehityksen taustalla. Miksi 

asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet? Etenkin yhteiskunnallisilla normeilla on 

huomattu olevan suuri vaikutus. Tämä alkoi kuitenkin näkyä merkittävässä määrin 

sijoituspäätöksissä vasta 90-luvulla. (Bengtsson, 2008.) Myös Kuritun (2021, s. 33–

34) mukaan sosiaalisten arvojen on huomattu olevan eräs keskeisimmistä syistä 

sijoituspäätöksiin. Lisäksi jopa yksittäiset tapahtumat voivat olla niin merkittäviä, että 

sijoittajat ovat valmiita muuttamaan sijoitusstrategioitaan (Bengtsson, 2008). Tietyst i 

täytyy muistaa, että näiden tapahtumien taustalla vallitsevat myös arvot; luultavas t i 

kaikkia tapahtumia ei olisi tuotu kansan tietoisuuteen ilman muuttunutta arvokäsitystä . 

Kenties sijoittajat nauttivat siitä hyvän olon tunteesta, joka syntyy vastuullisen 

sijoituksen seurauksena (Döttling & Kim, 2021). Toki myös itse sääntelijö iden 

muuttuvat vaatimukset asettavat paineita vaihtaa sijoitusten painokertoimia (Puttonen 

& Puttonen, 2021, s. 9). Onko pääasiallinen syy kuitenkin taloudellinen: 

mahdollisimman suurten voittojen saaminen? Drei ym. (2019) luokittelevatkin syyt 

lähinnä kahteen: taloudellisiin tekijöihin ja arvotekijöihin. Tässä tutkielmassa pyritään 
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saamaan jonkinlainen käsitys myös tästä aiheesta, kumpi tekijä mahdollisesti on 

johtava ja päättää lopulta mihin sijoitetaan.  

3.2 Ilmastorahoituksen piirteitä  

Vastuullinen sijoittaminen on kehittynyt alun jopa melko passiivisenkin otteen jälkeen 

joukoksi eri sijoitusstrategioita (Kurittu, 2021, s. 53–54). Vuodesta 2010 lähtien 

vastuullisen sijoitusten määrä on viisinkertaistunut kymmenessä vuodessa (Döttling & 

Kim, 2021), mistä voidaan päätellä, että sijoittajat ovat erittäin kiinnostune ita 

vastuullisesta sijoittamisesta. Tarkkaa sijoitusvolyymia on kuitenkin erittäin hankala 

arvioida vastuullisen sijoittamisen useiden eri määritelmien vuoksi (Puttonen & 

Puttonen, 2021, s. 23). Vastuullinen sijoittaminen, myös ilmastorahoitus, on kuitenkin 

hyvin Eurooppa- ja Pohjois-Amerikka-keskeistä (Kumar ym., 2022). Vastuull inen 

sijoittaminen onkin Euroopasta lähtöisin (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 7). Erityises t i 

pohjoismaalaiset sijoittajat ovat kunnostautuneet asiassa, johon vaikuttaa se, että 

pohjoismaalaiset yritykset ovat pärjänneet vastuullisuusarvioinneissa vielä 

nykyisinkin muita paremmin (Kurittu, 2021, s. 25). Euroopan laajuisesti asiaan 

puolestaan vaikuttavat varmasti Euroopan unionin tiukat ilmastolinjaukset ja -

tavoitteet; kun puhe ympäristöasioista lisääntyy arkipäivässä, ihmiset ottavat sen 

huomioon myös sijoituksissaan. Huolimatta siitä, että kiinnostus ympäristön 

huomioon ottaviin sijoituskohteisiin on suurinta juuri länsimaissa, suuri osa 

ilmastorahoituksen varoista suunnataan kehittyviin maihin (Pittel & Rübbelke, 2011).  

 

Ilmastorahoitus, ja etenkin ympäristörahoitus, on kestävän rahoituksen yksi 

suurimmista osa-alueista (Kumar ym. 2022; Kurittu, 2021, s. 174). Useimmiten 

ilmastorahoitukseen liittyvissä tutkimuksissa on keskitytty ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin sekä ilmastorahoituksen tärkeyteen ilmastonmuutosta edistävien 

kasvihuonepäästöjen lieventämiseksi (Kumar ym., 2022). Jotkut tutkimukset (Giglio, 

Kelly & Stroebel, 2021) ovat puolestaan tutkineet ilmastoa epävarmuustekijänä ja sen 

monitahoisia vaikutuksia muun muassa ihmisten mieliin. Yllättävil lä 

ilmastokatastrofeilla tai talouskasvun itsensä aiheuttamalla ilmastonmuutoksella on 

paljastunut olevan merkittävät seuraukset ihmisten mielentilaan ja asenteisiin 

aiheuttaen huolta ja turvattomuutta. Kenties juuri tämän merkittävän epävarmuuden 
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vuoksi ilmastorahoituksessa aikahorisontti on normaalia pidempi (Bennani ym., 

2019).  

Haasteena ympäristöosakkeissa on, ettei ympäristöinformaation esittämiseen ole 

määrätty mitään yhtenäistä tapaa.   Sijoittajien on hankalampi tulkita tätä informaatiota 

kuin vastaavasti taloudellista informaatiota, jonka tulkinnassa käytetään suhteellisen 

kehittyneitä työkaluja (Kurittu, 2021, s. 24–25). Myös sijoituskohteen valinta voi olla 

normaalia työläämpää, sillä sijoittajan täytyy itse selvittää, toimiiko yritys todella 

ympäristölle suotuisalla tavalla (Kuisma, 2001, s. 14; Kurittu, 2021, s. 148). Myös 

Drei ym. (2019) väittävät sijoitusympäristön olevan normaalia monimutkaisemp i, 

taustatekijänä tähän sijoittamisen taustalla olevat jakautuneet syyt, taloudelliset sekä 

ei-taloudelliset. Kun taustalla ei ole pelkästään taloudellisia syitä, tarvittavan ja 

saatavilla olevan informaation määrä on tavallista suurempi. Tällöin todennäköisyys 

sekä ristiriitaiselle tiedolle että sitä seuraavalle hämmennykselle kasvaa.  

Apuna sijoituspäätöksissä on toki erilaisia indeksejä ja luokituksia, jotka antavat 

sijoittajille jonkinlaisen käsityksen yritysten toiminnasta ja joiden avulla ympäristö-  

sekä ilmastoystävällisyyttä voidaan arvioida (Kurittu, 2021, s. 123) sekä päättää, mihin 

yrityksiin kannattaa sijoittaa (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 38). Loppujen lopuksi 

kuinka luotettavia näiden voidaan sanoa olevan? Jokainen indeksi ja luokitus määrittää 

vastuullisuuden hieman eri lailla, joten eri tulosten vertailtavuus ei ole kovin hyvä. 

Jotkut määrittelevät ympäristövastuullisuuden siten, että yrityksen täytyy täyttää 

kriteerit tällä hetkellä, joillekin taas lupaus muutoksesta parempaan riittää. Toiseksi 

luottoluokitukset perustuvat enemmän konkreettisiin arvioihin maksuvalmiudesta, 

mutta vastuullisuusreittaukset perustuvat enemmänkin arvioijien subjektiivis i in 

näkemyksiin. Lisäksi voidaanko luottaa siihen, että se, mitä ympäristövastuullisuus on 

tällä hetkellä, tarkoittaa vastuullisuutta myös esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua? 

Tällä hetkellä moneen hyvään luokitukseen riittää se, että yritys on pelkästään omalla 

toimialallaan vastuullinen. Riittääkö se enää tulevaisuudessa vai pitäisikö luokituks ia 

tehdä suhteessa kaikkiin muihin yrityksiin? Eräs positiivinen asia tällä hetkellä 

ympäristöluokituksissa näyttäisi kuitenkin olevan se, että luokittelijat saavat 

rahoituksen vastuullisuudesta kiinnostuneilta sijoittajilta, toisin kuin 

luottoluokituksissa, joissa rahoitus tulee pitkälti luokitettavilta yrityksiltä. Näin ollen 
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saatujen arvojen tulisi olla myös luotettavampia. (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 38–

40.)  

Taulukossa 1 on esitetty yhden suuren vastuullisuusluokittajan, Morningsta r in, 

vastuullisuusjaottelu. Luokitus kertoo siitä, kuinka hyvin rahastossa olevat yhtiöt 

pitävät huolta vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä sekä hyödyntävät siihen liittyviä 

mahdollisuuksia. Luokitus suoritetaan antamalla ensin rahastolle vastuullisuutta 

kuvaava arvosana, minkä jälkeen tätä arvosanaa verrataan muihin saman 

rahastoluokan rahastoihin. (Hale, 17.3.2016.) 

Taulukko 1. Vastuullisuusluokittelu (mukaillen Hale, 17.3.2016)  

Jakauma Pisteytys Kuvaava arvosana Kuvake 

Korkeimmat 10 % 5 Korkea  

Seuraavat 22,5 % 4 Keskimääräistä parempi  

Seuraavat 35 % 3 Keskimääräinen  

Seuraavat 22,5 % 2 Keskimääräistä huonompi  

Alimmat 10 % 1 Matala  

 

Joka tapauksessa ympäristöarvot vaihtelevat samojen yrityksienkin kohdalla 

merkittävästi. Syyt eroavaisuuksien taustalla perustuvat pitkälti eroihin 

indikaattoreissa, mittaamisessa sekä painotuksissa. Pitääkö luokittelija tärkeämpänä 

esimerkiksi ilmastonmuutokseen johtavia hiilidioksidipäästöjä vai öljysaaste ita? 

Aiheen suhteellisen tuoreuden vuoksi siihen liittyykin vielä useita haasteita ja 

kiistanalaisuuksia, koska yhdenmukaisia säännöksiä mittaamiseen ei ole, vaan omat 

mielipiteet sekä käsitykset ratkaisevat pitkälti arvon. Nykyisin indeksien laatijat 

kehittelevät omia menetelmiään jatkuvasti kokemuksen karttuessa. Tämä kuitenkin 
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tarkoittaa sitä, että eri vuosien luokitusten arvot menettävät taas vertailtavuutta. Nämä 

haasteet kuitenkin toivottavasti kukistetaan tulevaisuudessa. Joka tapauksessa tällä 

hetkellä sijoittajille nämä kaikki erilaiset arvot ja menetelmät aiheuttavat suurta 

harmia. Miten sijoittaja osaa tulkita, mikä arvio on oikeasti hyvä ja mihin nojautuen 

omat sijoituspäätökset pitäisi tehdä? Esimerkkinä todettakoon lentoyhtiöt: voivatko ne 

toimia ympäristölle vastuullisella tavalla, vaikka liikennettä toimialana usein 

vähätellään vastuullisuuskysymysten äärellä. (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 43, 48.)  

Toisaalta nykyään ympäristövastuullisuus on monien maiden suurten 

institutionaalisten sijoittajien keskuudessa muodostunut jo normiksi (Puttonen & 

Puttonen, 2021, s. 9), eikä ole lainkaan toisia erottava tekijä. Vain 30 % 

sijoitusammattilaisista ei ota ympäristöasioita lainkaan huomioon (CFA Institute, 

2020). Tuntuukin, että nykypäivänä niin yrityksiä kuin sijoittajiakin ikään kuin 

pakotetaan vastuullisuuteen, riippumatta yrityksen koosta tai muista resursseista. 

Yritysten kannalta negatiivinen asia on, jos ne jättävät uudet kehityskulut huomio tta 

ja jatkavat toimintaansa entiseen malliin. Onko tämä kuitenkaan oikein, sillä 

markkinatalouden pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 

17)? Jotkut tutkimukset (Kuisma, 2001, s. 14) ovat myös löytäneet, että osalla 

yrityksistä alkaa olla jopa ”ympäristövastuullisuusähky” ilmastonmuutoksesta 

julistettaessa niin paljon: asiaan ei välttämättä enää edes jaksa kiinnittää huomiota 

entiseen malliin. Kenties nykyajan ihmisiä kummastuttaa eniten ilmastonmuutos 

ilmiönä: vielä pari vuosikymmentä sitten siitä ei puhuttu, ja nyt kovimmatkaan toimet 

eivät enää riitä. Kaikista paras ratkaisu olisikin varmasti kultaisen keskitien 

löytäminen näiden ääripäiden väliltä, mikä ei ole kuitenkaan aivan helppoa.  

 

Kuten sijoitustuotteita yleensä, ympäristön ja ilmaston huomioon ottavia vaihtoehtoja 

on paljon. Vastuullisista rahastoista juuri ympäristöön huomioon kohdistavia 

sijoitusvaihtoehtoja onkin eniten (Kurittu, 2021, s. 105). Eettisen sijoittamisen suosio 

on myös kasvanut sitä mukaa, kun rahastoja on tullut lisää (Kuisma, 2001, s. 12) ja 

kysyntä jatkaa kasvuaan edelleen. Nykyisin Suomessa pankeilla on palvelutarjonnassa 

lähes poikkeuksetta jokin ilmastonmuutokseen liittyvä tuote. Osuuspankilla on 

esimerkiksi rahastovaihtoehtona OP-Ilmasto, joka on tarkoitettu nimenomaan 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Osakepoiminta on kohdistettu yhtiöihin, joiden 

liiketoiminnasta ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet tai palvelut muodostavatk in 
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huomattavan osa-alueen muun muassa kehittämällä uusiutuvia energianlähteitä tai 

kierrätystä. Myös Nordealla on hyvin samankaltainen rahasto Ilmasto ja ympäristö BP, 

jossa osakepoiminta on tehty sillä periaatteella, mitkä yritykset panostavat resurssien 

tehokkaampaan käyttöön. (OP, n.d.; Nordea, n.d.) 

Lisäksi mielenkiintoista ilmastorahoituksessa on se, kuka näihin tuotteisiin sijoittaa. 

Perinteisesti on kuviteltu, että nuoremmat henkilöt, milleniaalit sekä erityisesti naiset 

olisivat tuotteiden pääasiallista kohderyhmää (Tucker & Jones, 2020). Tuckerin ja 

Jonesin tutkimus kuitenkin osoittaa, ettei sukupuolella tai sijoittajan iällä olekaan 

samanlaista vaikutusta kuin on kuviteltu. Toisaalta Landaun & Silvolan (2019, s. 199) 

mukaan puolestaan sukupolvien välillä on edelleen eroavaisuuksia tämän suhteen, 

nuorempien suhtautuessa ympäristövastuulliseen sijoittamiseen suvaitsevammin.  
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4 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS SIJOITTAMISEEN  

Tässä luvussa käydään läpi ilmastonmuutoksen vaikutuksia sijoittamiseen, minkä 

pohjalta luvussa viisi voidaan vastata tutkimuskysymyksiin sekä tehdä johtopäätöksiä. 

Luvussa käsitellään ympäristön huomioon ottavan sijoittamisen syitä ja sen 

vaikutuksia useista eri näkökulmista, kuten taloudellisten, lainsäädännöllisten sekä 

liikkeenjohdollisten seikkojen kautta. Lisäksi luvussa pohditaan mahdollis ia 

tulevaisuuden kehityskulkuja. Tosiasia on, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseks i 

tarvitaan pääoman siirtämistä ruskeasta infrastruktuurista ja teknologiasta vihreään 

(Mielke & Steudle, 2018). Vaikka ympäristösijoittaminen on kasvanut voimakkaast i 

viime vuosina, on alalla edelleen nähtävissä mahdollisuuksia enempäänkin (Mielke & 

Steudle, 2018).   

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ympäristövastuullisen sijoittamisen taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan, koska 

tutkimukset ovat näistä eri mieltä, mikä aiheuttaa hämmennystä rahoitusyhteisössä. 

Toisaalta osa sijoittajista on sitä mieltä, ettei taloudellisia vaikutuksia tarvitsisi edes 

tarkastella, sillä se ei ole ainut asia, joka vaikuttaa ympäristövastuulliseen 

sijoituspäätökseen. (Bennani ym., 2019.) Yleisesti voidaan olettaa sijoittaj ien 

perimmäisen päämäärän olevan mahdollisimman suuren tuoton saavuttaminen 

sijoitetuille rahoilleen. Luonnollinen kysymys onkin, johtaako parempi 

ympäristönsuojelun taso parempaan taloudelliseen suorituskykyyn (Fisher-Vanden & 

Thorburn, 2008). Täten taloudellisten vaikutusten tarkastelu on perusteltua. 

Ympäristöasioista ja yleisemmin vastuullisesta sijoittamisesta huolehtimisen 

samankaltaisen ajallisen kehityksen vuoksi voidaan olettaa, että julkinen huomio 

ilmastonmuutokseen ja saastumiseen voi vaikuttaa ympäristön huomioon ottavien 

yritysten taloudelliseen tulokseen useilla eri tavoilla (El Ouadghiri, Guesmi, Peillex & 

Ziegler, 2021; Mollet & Ziegler, 2014). Eri tutkijat väittelevät muun muassa siitä, 

vähentävätkö ympäristöinvestoinnit yrityksen arvoa vai parantavatko ne itse asiassa 

taloudellista suorituskykyä.  

 

Arjessa tehdään päivittäin ympäristöystävällisiä tekoja, kuten kierrättäminen, 

kasvisruoan suosiminen tai julkisen liikenteen käyttö yksityisautoilun sijaan. Myös 
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rahoitusalalla ympäristöä suosivat toimet ovat tulleet yhä suositummaksi sijoitusten 

muodossa ja vastuullisten sijoitusten markkinat ovatkin kasvaneet voimakkaast i 

viimeisimpien vuosien aikana (El Ouadghiri ym. 2021; Mollet & Ziegler, 2014). 

Landau ja Silvola (2019, s. 17) huomauttavatkin, että ilmiöstä on tullut jo jopa 

valtavirtainen. Voidaan kuitenkin myös pohtia sitä, onko vastuullisesta sijoittamisesta 

tullut ikään kuin oikeutus muulle, vastuuttomammalle, toiminnalle. Pelkkä 

ympäristövastuullinen sijoittaminen ei riitä, vaan jo omassa arkielämässä tulis i 

jatkuvasti tehdä vastuullisia valintoja, myös yrityksissä. Taloudelliset tekijät eivät 

näytä näitä ympäristöystävällisiä valintoja kuitenkaan aina puoltavan: esimerk iks i 

Fisher-Vandenin ja Thorburnin mukaan (2008) yritysten sitoumukset 

kasvihuonepäästöjen alentamiseksi näyttävät kokonaisuudessaan olevan ristiriidassa 

yrityksen arvon maksimoimisen kanssa. Lisäksi osakekurssien pudotus on vielä 

suurempi markkina-arvoltaan korkeissa yrityksissä, viitaten siihen, että sijoittajat 

tulkitsevat ilmastoinvestointien olevan kalliimpia nopeasti kasvaville yrityks il le 

(Fisher-Vanden & Thorburn, 2021). Toisaalta aiheesta on saatu toisenlaistak in 

tutkimustulosta. Matsumuran, Prakashin ja Vera-Munozin (2014) mukaan 

korkeammat hiilidioksidipäästöt alentavat yrityksen arvoa. Lisäksi he selvittivät, että 

yrityksessä hiilidioksidipäästöistä avoin kertominen lieventää päästöjen negatiivis ia 

vaikutuksia. Täten yritysten avoimuus on hyväksi myös hieman ikävämmistä asioista 

puhuttaessa.  

 

Toisaalta ympäristöystävällisillä sijoituskohteilla on varmemmat tuotot eli vähemmän 

volatiliteettia (Kuisma, 2001, s. 8). Myös Landaun ja Silvolan mukaan (2019, s. 210) 

ympäristöystävällisten yhtiöiden osakkeiden volatiliteetti on pienempi kuin tavallis il la 

osakkeilla. Tavallisella osakkeella tarkoitetaan tässä tapauksessa vähemmän 

ympäristökysymysten huomioinnissa kunnostautuneen yrityksen osaketta. Toisaalta 

itse osakkeen tuotto-odotuksista on saatu ristiriitaisia tuloksia (Bennani ym. 2021), 

mikä voi osin johtua siitä, että tutkimusala on vielä melko tuore. Boltonin ja 

Kacperczykin mukaan (2021) hiilidioksidipäästöiltään suurempien yritysten 

osakkeilla on myös suuremmat tuotto-odotukset, sijoittajien vaatiessa korvausta 

altistumisestaan päästöriskille. Bennani ym. (2021) toteavatkin, että monet empiir iset 

tutkimukset eivät anna vakuuttavia tuloksia ympäristövastuullisten osakkeiden tuotto-

odotuksista, toisin kuin teoreettiset mallit. Esimerkiksi Dimsonin, Marshin ja 

Stauntonin (2020) mukaan Yhdysvalloissa parhaimmat tuotot on ollut pitkällä 
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aikavälillä tupakkateollisuudessa sekä Iso-Britanniassa alkoholiteollisuudessa. 

Tietysti tässä asiassa täytyy muistaa, että vastuullinen sijoittaminen on tuore aihealue, 

eikä tutkimusta siksi voi pitää täysin absoluuttisena totuutena jatkon kannalta. Monet 

muut tutkimukset (mm. Chan & Walter, 2014) esittävätkin toisenlaisia johtopäätöksiä, 

väittäen, että ilmasto- ja ympäristöystävällisempien osakkeiden tuotot ovat tavallis ia 

paremmat. Lisäksi pörssiin listautuessa ympäristöystävällinen yritys arvotetaan 

korkeammalle (Landau & Silvola, 2019, s. 21).  

 

Vaikka ympäristöystävälliset sijoitustuotteet olisivat aiemmin suoriutuneet paremmin 

muihin verrattuna, voidaanko suoraan olettaa, että sama kehitys jatkuu 

tulevaisuudessa? Puttonen ja Puttonen (2021, s. 31) väittävätkin, että vastuullisten 

osakkeiden ylituotto olisi pikkuhiljaa päättymässä. Myös Bennani ym. (2021) 

huomauttavat, että niin tuotto kuin volatiliteetti riippuvat paljolti ajanjaksosta, 

sijoitusportfoliosta tai -strategiasta. Myös sijoitusalue vaikuttaa merkittäväs t i 

taloudellisiin vaikutuksiin: Euroopassa ympäristöasiat vaikuttavat jo muun muassa 

osakkeiden hintaan, ympäristöystävällisten yritysten osakkeiden ollessa hintavampia. 

Pohjois-Amerikassakin tämä sama vaikutus on jo alkanut näkyä. Muualla 

ympäristösijoittaminen ei ole vielä tarpeeksi laaja-alaista vaikuttamaan osakkeiden 

hintaan. (Bennani ym., 2021.) Osakkeiden hinnassa päteekin tavallinen kysyntä -

tarjonta-hinnoittelu: sitä mukaa, kun vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut, 

ympäristöystävällisten yhtiöiden osakkeiden hinnat ovat nousseet, samoin kuin 

vihreiden obligaatioiden (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 3). Onko tämä hintojen nousu 

kuitenkaan loppujen lopuksi perusteltua, jos selvää osaketuoton parannusta ei ole 

saavutettu, eikä myöskään yritysten toiminta ole merkittävästi tehokkaampaa? Onko 

tulevaisuudessa kyseessä jopa vuosituhannen vaihteen kaltainen teknologiakup la, 

jossa huomataan, että ympäristöosakkeet ja muut ympäristöystävällise t 

rahoitustuotteet on arvotettu liian korkealle? Ympäristövastuullinen sijoittaminen 

onkin nykypäivänä ehkä suurin rahoitusmarkkinoiden trendi, joten voidaan pohtia, 

onko kyseessä jonkinlainen joukkohurmos. Näistä sijoittajista osa tulee tekemään 

merkittäviä voittoja ja yleensä se tarkoittaa ensiksi mukaan tulleita. Osa tulee aikanaan 

kuitenkin väistämättä häviämään kuplan puhjetessa.  

 

Sijoittamisen yhteydessä ei voida puhua tuotoista ilman niihin kuuluvia riskejä. Kuten 

tuottojenkin osalta, myös riskien kohdalla tutkimustulokset ovat melko ristiriitais ia. 
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Yleinen konsensus kuitenkin on, että ympäristöystävällisillä yrityksillä on pienemmät 

riskit. Tietenkään kysymys ei ole myöskään riskittömistä sijoituskohteista. Sen 

osoittaa hyvin muun muassa vastuullisiin sijoituksiin liittyvä hiiliriski eli riski siitä, 

miten ilmastonmuutoksen torjuminen vaikuttaa yhtiöiden liiketoimintaan. (Kuisma, 

2001, s. 8; Landau & Silvola, 2019, s. 24–25). Ehkä merkittävin riski liittyy 

ilmastoriskiin eli riskiin siitä miten ilmastonmuutos vaikuttaa yhtiöiden, sekä 

laajemmin koko yhteiskunnan, toimintaan (Landau & Silvola, 2019, s. 24–25). 

 

Tieteellisistä tosiseikoista huolimatta kaikki eivät suhtaudu ilmastoriskeihin vakavasti, 

eivätkä täten myöskään reagoi niihin. Marlon, Howe, Mildenberger ja Leiserowitz 

(2016) selvittivät tutkimuksessaan, että vain 70 % Yhdysvaltojen aikuisväestö stä 

uskoo ilmastonmuutokseen ja vastaavasti 40 % arvelee sen vahingoittavan heitä 

henkilökohtaisella tasolla. Myös El Ouadghiri ym. (2021) kirjoittavat 

yhdysvaltalaisten olevan eräitä maailman vähiten huolestuneita kansalais ia  

ilmastonmuutoksesta. Koska Yhdysvalloissa ympäristö- ja ilmastosijoittaminen on 

kuitenkin suosittua (Kumar ym. 2022), voisi päätellä, että sijoituspäätösten taustalla 

täytyy olla myös taloudellisia preferenssejä. Arvot kuitenkin selvästi vaikuttavat 

monien sijoituspäätösten taustalla: suurin osa ihmisistä haluaa sijoittaa vastuullis i in 

kohteisiin siitä huolimatta, että tuotto ei olisikaan niin suuri tai että hallinnointikulut 

olisivat suuremmat (Bauer, Ruof & Smeets, 2021).  

 

Mielenkiintoinen ilmiö aiheeseen liittyen on se, miten osto- ja myyntitapahtumat 

muokkautuvat jopa paikallisen sään mukaan, sillä ihmiset keskittyvät omiin 

elinympäristöihinsä ja kokemuksiinsa.  Kun sää lämpenee paikallisesti, sijoittajat 

myyvät ympäristölle haitallisten yritysten osakkeita ja puolestaan ostavat ympäristö l le 

suotuisampien yritysten osakkeita. Tästä seuraa se, että ympäristölle suotuisten 

yritysten osakkeet menestyvät paremmin. (Choi, Gao & Jiang, 2020.) Lisäksi media 

lisää huomattavasti tätä vaikutusta (Schmidt, 2015). Myös El Ouadghiri ym. (2021) 

painottavat median ja muun julkisen huomion osuutta asiaan, parantaen vastuullisten 

osakeindeksien tuottoa ja vastaavasti huonontaen tavanomaisten osakeindeksien 

tuottoa. Vastuullisten osakeindeksien tuotot ovat merkittävästi alhaisemmat aikoina, 

jolloin ei esiinny globaaleja ilmastoon liittyviä luonnonkatastrofeja tai 

tiedotusvälineissä ei kiinnitetä huomiota ilmastonmuutokseen eikä saasteisiin. Lisäksi 

myös ihmisten omalla aktiivisuudella on vaikutusta: ilmastonmuutoksen Google-



20 

hakujen vähentyessä vähentyvät myös vastuullisten osakeindeksien tuotot. Mitään 

järkevää selitystä kehityksen taustalla ei vaikuttaisi olevan, kuten uskomuksia tulevista 

kassavirroista. Sen sijaan sijoittajat välttävät korkeapäästöisiä yrityksiä heidän 

tullessaan tietoisemmiksi jo edellä mainitusta ilmastoriskistä. Nämä ilmiöt ovat 

kuitenkin esiintyneet vasta viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Tätä ennen 

vaikutusta ei ollut, sillä ilmastonmuutoksenkaan ei tiedetty olevan vielä niin iso 

ongelma. Myöskään institutionaaliset sijoittajat eivät muuta sijoituksiaan samalla 

tavoin kuin yksityissijoittajat. (Choi, Gao & Jiang, 2020; El Ouadghiri ym. 2021.)  

4.2 Lainsäädännölliset vaikutukset  

Megatrendit, kuten ilmastonmuutos, vaikuttavat monipuolisesti myös poliittis i in 

päätöksiin erilaisina rajoituksina, lakimuutoksina, veromuutoksina tai taloudellis ina 

kannustimina. Talouden ammattilaiset, muun muassa ekonomistit ja sääntelijät 

näkevät sääntelyriskin suurimpana uhkana koskien ympäristövastuullista sijoittamista 

lyhyellä aikavälillä, pitkällä aikavälillä puolestaan fyysiset riskit (Stroebel & Wurgler, 

2021). Tämän vuoksi onkin perusteltua tutkia lainsäädännöllisiä vaikutuks ia. 

Rahoitusmarkkinat ovat erittäin säänneltyjä ja jo pienilläkin lainsäädännöllis il lä 

muutoksilla sekä lisäyksillä on suuret vaikutukset rahoitusmarkkinoilla toimivien 

yritysten ja sijoittajien toimintaan sekä mahdollisuuksiin. Vastuullisen sijoittajan on 

siten oltava tietoinen näistä edellä mainituista muutoksista ja kehityskulusta, sekä 

mielellään kyettävä myös ennustamaan, mitä poliittisia päätöksiä tulevaisuudessa 

tehdään aiheeseen liittyen (Landau & Silvola, 2019, s. 252). Lainsäädännölliset 

muutokset tulevat todennäköisesti vaikeuttamaan yritysten toimintaa erityises t i 

tietyillä toimialoilla, minkä vuoksi sijoittajien on myös kyettävä reagoimaan niihin 

nopeasti ja sopivassa määrin.  

Kaikista tärkeimpänä muutosvoimana rahoitusmarkkinoille ja sen lainsäädännö lle 

pidetään painetta institutionaalisilta sijoittajilta. Mielenkiintoista on, että suurin osa 

myös talouden ammattilaisista vaikuttaisi olevan yhtä mieltä monista tärkeistä 

teemoista, huolimatta muun muassa vastaajien eriasteisesta kokemuksesta 

ilmastorahoituksesta tai siitä kuinka suurena uhkana ilmastonmuutos koetaan. 

(Stroebel & Wurgler, 2021.) Toisaalta tämä yksimielisyys helpottaa päätöksentekoa ja 

uusien normien säätämistä mutta toisaalta se voi olla myös haitallista. Kaikkien ollessa 
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ilmiöstä samaa mieltä, tunnistetaanko enää epäsuotuisia päätöksiä? Tällöin on vaarana, 

että vasta vuosien päästä huomataan, miten tuhoisia vaikutuksia tietyillä säädöksillä 

loppujen lopuksi onkaan mutta virheet ovat silloin jo liian myöhäisiä korjata.  

 

Joka tapauksessa odotettavissa on, että lainsäädäntö tulee lisääntymään jo lähivuos ien 

aikana merkittävästi (Landau & Silvola, 2019, s. 30). Kehitteillä olevan lainsäädännön 

yhtenä tarkoituksena on vaikuttaa tämän päivän vastuullisen sijoittamisen 

ongelmakohtiin (Landau & Silvola, 2019, s. 31), kuten viherpesuun. Viherpesu 

tarkoittaa yritystoiminnan esittämistä todellisuutta positiivisemmassa valossa, mikä on 

erityisen haitallista tietojen luotettavuudelle. Ympäristöystävällisen sijoittamisen 

sanotaankin olevan tavallista sijoittamista vaikeampaa ja monimutkaisempaa (Drei 

ym., 2019), eikä kriittistä suhtautumista vastuulliseen sijoittamiseen ole syytä unohtaa.  

 

Erityisesti juuri Euroopan Unionissa on tällä hetkellä valmisteilla useita aloitte ita 

tämänhetkisten haasteiden ylitsepääsemiseksi, kuten Kurittu (2021, s. 178–179) myös 

muistuttaa. Yhtenäistä raportointitapaa ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyvä l le 

niin numeeriselle kuin muulle informaatiolle ollaan koko ajan kehittämässä, ja sen 

pitäisi myös tulla pakolliseksi kaikille pörssiyhtiöille lähivuosien aikana muun muassa 

kestävän rahoituksen paketin muodossa. Tämän paketin merkittävin sisältö on uusi 

direktiivi CSDR, eli Corporate Sustainability Reporting Standard, nimenomaan 

yritysten kestävyysraportointiin. Tämän direktiivin seurauksena raportointivaat imus 

laskee yli viidensadan työntekijän yrityksistä puolta pienempiin. Sen lisäksi yritysten 

tulee raportoida aiempaa yksityiskohtaisemmin vastuullisuuteen liittyvää tietoa. 

(Karhu, 2021.) Nämä raportointiuudistukset ovat ehdottoman tärkeitä, sillä 

vastuullisen sijoittamisen kenties suurin ongelma liittyykin tällä hetkellä juuri 

lukemattomiin eri raportointikäytäntöihin, jolloin tarvittavan sijoitusinformaa tion 

löytäminen voi tuntua mahdottomalta. Tähän mennessä yritykset ovat raportoineet 

pääasiassa menneitä lukuja, mutta sijoituspäätöksiin tarve on kuitenkin enemmän 

tulevaisuuteen suuntautuvalle tiedolle (Karhu, 2021). Lisäraporttien ohella tarvitaan 

myös tarkastusstandardeja, jotta väärinkäytöksiltä voidaan välttyä ja tiedon 

luotettavuudesta sekä vertailtavuudesta voidaan olla varmoja (Karhu, 2021). 

 

Toisekseen kehitteillä olevan lainsäädännön tavoitteena on tukea kestäviä 

investointeja sekä pidemmällä tähtäimellä ilmasto- ja muiden ympäristörisk ien 
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parempaa huomioimista (Landau & Silvola, 2019, s. 243). Uudistuksia on tulossa 

raportoinnin lisäksi niin vihreään taksonomiaan, luottoluokituksiin kuin myös 

vakuutuslaitosten ja pankkien vakavaraisuusvaatimuksiin (Landau & Silvola, 2019, s. 

246–247). Taksonomia tarkoittaa luetteloa siitä, mikä on oikeastaan ympäristö l le 

vastuullista toimintaa (Landau & Silvola, 2019, s. 246–247). Uudistukset on tarkoitus 

saada käyttöön jo heti lähitulevaisuudessa, jotta ilmastovaikutusten johdonmukaisuus 

sekä uskottavuus paranevat kaikille finanssisektorin toimijoille (Karhu, 2021). 

Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka nopeasti nämä muutokset todellisuudessa toteutetaan 

ja minkä verran ne pystyvät vaikuttamaan nykyisiin ongelmakohtiin. Varmastikaan 

kaikkia pulmia ne eivät pysty ratkaisemaan, mutta toivon mukaan muutoksilla saadaan 

riittävästi, ja jopa odotukset ylittävästi, apua tilanteeseen. Aihealue ja haasteet ovat 

vielä niin uusia, että muitakin parannuksia tulee jatkuvasti tiedon lisääntyessä.  

4.3 Liikkeenjohdolliset vaikutukset  

Ympäristön tilaa ei nähdä enää taloudesta irrallisena asiana, vaan se vaikuttaa suoraan 

talouteen sekä koko yhteiskunnan hyvinvointiin (Kurittu, 2021, s. 174). Koska 

sijoittajat ottavat ilmastonmuutoksen päätöksissään yhä useammin huomioon, eivät 

myöskään varsinaiset sijoittajien kohteena olevat yritykset ole voineet välttyä 

muutoksilta. Ympäristöystävällisen sijoittamisen eräs piirre on myös se, että sijoittajat 

pyrkivät nimenomaan vaikuttamaan yritysten toimintaan aiempaa enemmän, minkä 

vuoksi voima muutoksille on valtava (Landau & Silvola, 2019, s. 40). Tarve muun 

muassa uusille rahoitusinstrumenteille on kasvanut sitä mukaa, kun ympäristön 

huomioon ottavan sijoittamisen suosiokin on noussut (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 

23). Ympäristöystävällisten sijoitustuotteiden tarjonta lisääntyykin jatkuvasti ja 

nykyään sijoitustarjonnassa löytyy lähes poikkeuksetta jokin vastuullinen, ympäristön 

huomioiva sijoitustuote (Landau & Silvola, 2019, s. 25). Paine näille muutoksille tulee 

jo keskuspankeilta itseltään. Kyriakopoulou (2019) esittääkin keskuspankkien 

kiinnittävän yhä enemmän huomiota rahoitusjärjestelmän, ja laajemmin koko 

talouden, ilmastonsietokyvyn parantamiseen useilla uusilla toimil la.  

 

Ympäristövastuullisen sijoittamisen merkityksen ymmärtäminen on hyödyllistä 

nykypäivänä kaikissa organisaatioissa, sillä ympäristön huomioon ottavan 

sijoittamisen odotetaan kasvavan entistä nopeammin myös tulevaisuudessa. Kuten 
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Bennani ym. (2019) toteavat, vaikutuksia yhteen tavalliseen tai institutionaaliseen 

sijoittajaan on vaikea arvioida. Laajemmalla tasolla rahoitusmarkkinoihin, yrityks iin 

ja koko yhteiskuntaan ympäristön huomioon ottavalla sijoittamisella on kuitenkin 

selvät merkitykset. Organisaation läpikäydessä transformaatiota pienempiin 

päästöihin on hyvä ymmärtää ympäristövastuullisen sijoittamisen vaikutuks ia 

kestävään muutokseen. (Bennani ym., 2019.) 

Tässä alaluvussa annetaankin ehdotuksia siitä, miten ympäristövastuullista 

sijoittamista tulisi organisaatioissa käsitellä. Yritykset eivät pysty sivuuttamaan 

ympäristöasioiden huomioimista toiminnassaan, vaan näiden asioiden käsittely täytyy 

löytyä jo strategiasta käsin (Landau & Silvola, 2019, s. 230). On huomattu, että ihmiset 

sijoittavat enemmänkin sellaisiin yrityksiin, jotka jatkuvasti parantavat omaa 

toimintaansa kuin sellaisiin, jotka ovat hyväksi luokiteltuja vain tällä hetkellä (Drei 

ym., 2019). Puttonen ja Puttonen (2021, s. 5) pohtivat tätä samaa ilmiötä esittämällä 

kysymyksen siitä, mikä on järkevin tapa harjoittaa vastuullista sijoittamista: sivuuttaa 

tietyt toimialat, jolloin näiden pääoman kustannus kasvaa ja toiminta hankaloituu, vai 

olisiko parempi tapa tukea näiden toimialojen muutosta kohti toivottavaa. Kovin 

pitkään tarvittavia muutoksia ei voi kuitenkaan jäädä odottelemaan, sillä vaarana on 

jäädä jälkeen kilpailijoista. 

Strategian lisäksi valmius ilmastonmuutokseen tulisi huomioida liiketoiminnassa eri 

ilmastoskenaarioin (Landau & Silvola, 2019, s. 124, 154). Tietenkään kaikkiin 

yllätyksiin ei voi mitenkään varautua, mutta jo jonkinasteinen varautuminen helpottaa 

paljon. Lisäksi kehittyvien maiden elintason ja kulutustottumusten nousu perinteisten 

länsimaiden tasolle rasittaa ilmastoa yhä enemmän. Yritykset ovat kuitenkin lähteneet 

ilmastonmuutoksen huomioimiseen tosissaan mukaan jo nyt; esimerkiksi Australiassa 

organisaatiot tekevät enemmän kuin hallitukset tai mitkään viranomaiset tai 

säännökset vaatisivat (Shan, Lemuria, Yenni & Sandeep, 2022). Tämä viittaak in 

siihen, että yritysten johto näkee asiassa suuria taloudellisia mahdollisuuks ia.  

 

Liikkeenjohdollisesta näkökulmasta katsottuna merkittävä uudistus on 

ympäristövastuullisuuden sijoittamisen kehittämistä ja käyttöönottoa ohjaava ohjelma. 

Varsinaisten virallisten ohjeiden ja lakien määrä yritysten ympäristövastuulliseen 

toimintaan on kuitenkin verrattain vähäinen vielä nykypäivänä, mikä tarkoittaa, että 



24 

yrityksillä on suuri taakka olla itse oma-aloitteinen viedessään asiaa yhteiskunnassa 

eteenpäin. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu onkin itse asiassa lopulta pitkälti 

yritysten omissa käsissä ja oman proaktiivisuuden tulos. (Puttonen & Puttonen, 2021, 

s. 63–64.) Ehkä keskeisin aloite on kuitenkin ilmastoriskien huomioiminen 

tilinpäätöksissä tulevaisuudessa nykyistä paremmin TCFD:n eli Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures -ohjelman kautta. Ohjelma pitää sisällään 

ilmastoon liittyvien mahdollisuuksien ja uhkien analyysiä strategian, hallinnoinnin, 

mittaamisen sekä tavoitteiden näkökulmasta. Tämä uudistus tulee todennäköisest i 

olemaan pakollinen kaikille hieman suuremmille yrityksille jo muutaman vuoden 

kuluttua ja uraauurtavat yritykset tätä jo toteuttavatkin. (Landau & 

Silvola, 2019, s. 254, 258.) 

Ympäristövastuullisuuden määritelmä on hyvin moniulotteinen, mikä tarjoaa 

liiketoimimahdollisuuksia useille tekijöille (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 10). Koska 

ympäristövastuullisuus on suuri trendi nykypäivänä, tämä on kuitenkin osittain myös 

uhka. Yritykset saattavat hyväksikäyttää sijoittajien taipumusta ostaa vastuullisemp ia 

sijoituskohteita esimerkiksi viherpesun keinoin. Myös raportoinnissa piilee monia 

vaaratekijöitä: nykyään viherpesu on valitettavan yleistä, joten sijoittajat tekevät 

myönteisempiä päättelyitä, mitä oikeasti pitäisi. Tähän vastakeinona sijoittajat vaativat 

organisaatioilta läpinäkyvyyttä: päästöistä tulisi kertoa avoimesti (Matsumura ym., 

2014).  Hyvä ja suora kommunikaatio osapuolilta toisille korostuukin tämän vuoksi 

(Landau & Silvola, 2019, s. 70), sillä vastuullisuustietojen raportointi on sijoittaj il le 

elintärkeää (Landau & Silvola, 2019, s. 121). Lisäksi yleisen näkemyksen mukaan 

yrityksen toimiessa vastuullisemmin, se myös menestyy paremmin (Puttonen & 

Puttonen, 2021, s. 13), mikä tarjoaa jo sinänsä perusteen vastuulliselle toiminna lle. 

Pidemmällä aikavälillä sidosryhmät ovat tyytyväisempiä, johtaen siten jopa 

merkittävään kilpailuetuun (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 13). Täten väärin perustein 

vastuullisina itsensä markkinoivien yritysten luulisi paljastuvan ennen pitkää ja tämän 

jälkeen markkinat voisivat korjaantua. Joka tapauksessa on hyvä pohtia sitä, onko 

vastuullisena pidetty sijoittaminen loppujen lopuksi sittenkään niin eettistä ja 

kunniakasta kuin usein ajatellaan ja mediassa esitetään? 
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Vaikka ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista ja huolestuttaa monia, se tarjoaa 

yritysten lisäksi mahdollisuuksia myös sijoittajille. Tätä riskien ja mahdollisuuks ien 

arviointia kutsutaan vastuullisuuden integrointina sijoituspäätöksiin (Landau & 

Silvola, 2019, s. 38). Kevan tutkimus (2018) osoittaa, että erityisesti juuri Euroopassa 

tämä nähdään nimenomaan mahdollisuutena uusien yritysideoiden, ja siten myös 

sijoituskohteiden, muodossa.  Sijoittajille on aiempaa tärkeämpää pystyä vaikuttamaan 

yritysten toimintaan proaktiivisesti sekä tukea yritystä muutoksessa vastuullisempaan. 

Sijoittajat ovat ymmärtäneet, että tämän päivän teot vaikuttavat pitkälle 

tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen paine on aiheuttanutkin suuria muutostarpe ita 

perinteiselle finanssijärjestelmän lyhytnäköisyydelle (Landau & Silvola, 2019, s. 243). 

Toisaalta täytyy muistaa, että vastuullinen sijoittaminen ei riitä taistelussa 

ilmastonmuutosta vastaan. Lisäksi sijoittajayhteisö luo kyllä oman vastuullisuuden 

taksonomiansa, mutta se ei välttämättä siltikään luo optimaalista lopputulo sta 

ympäristön kannalta. Näin ollen poliitikot eivät voi ulkoistaa vastuutaan 

varainhoitajille ja sijoittajille, vaan päätöksiä ja merkittäviä toimia täytyy tehdä 

jokaisen meistä. (Puttonen & Puttonen, 2021, s. 3.) Kuitenkin, ympäristövastuull inen 

sijoittaminen on hyvä lähtökohta parempaa tulevaisuutta kohti. On mielenkiinto ista 

nähdä, puhutaanko tulevaisuudessa erikseen vastuullisesta sijoittamisesta, vai onko se 

nivoutunut jo alun perinkin ”tavalliseen” sijoittamiseen. Monia talouden tapahtumia 

pystytään kuvaamaan erilaisina matemaattisina malleina, jotka osin mahdollistavat 

tämän tulevaisuuden ennustamisen. Ei välttämättä täysin eksaktisti, mutta ainakin 

likimääräisesti.  

 



26 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä luvussa esitetään tutkimuksessa läpikäydyn kirjallisuuden perusteella vastaukset 

johdanto-osiossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Ensin luvussa käydään läpi 

tutkimuksen luotettavuutta sekä sitä, millaisia rajoitteita tutkimukseen liittyy. 

Viimeisenä luvussa esitetään kirjallisuuskatsauksen prosessin eri vaiheissa syntyne itä 

ideoita jatkotutkimusaiheiksi.  

5.1 Teoreettiset johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin  

Luvussa yksi esitetyt tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

Millaisia piirteitä ympäristön huomioon ottavaan sijoittamiseen liittyy?  

Mitkä syyt ovat vastuullisen sijoittamisen kehityksen taustalla?  

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa sijoittamiseen?  

Seuraavaksi käydään läpi vastaukset näihin tutkimuskysymyksiin.  

Tutkimuskysymykseen Mitkä syyt ovat vastuullisen sijoittamisen kehityksen 

taustalla? vastattaessa voidaan kirjallisuuden perusteella todeta, että vastuullise l la 

sijoittamisella voidaan nähdä olevan erilaisia syitä (Drei ym., 2019; Kurittu, 2021, s. 

33–40; Bengtsson, 2008), joista merkittävimmät voidaan luokitella taloudellis i in 

syihin sekä sijoittamisen seurauksena tulevaan hyvänolontunteeseen (Döttling & Kim, 

2021). Kuitenkaan kiinnostuksen vastuullista sijoittamista kohtaan ei nähdä olevan 

lähtöisin alun perin vain henkilöstä itsestään tai edes taloudellisista motiiveista – 

Schmidtin mukaan (2015) myös lisääntyvä puhe ilmastonmuutoksesta vaikuttaa 

sijoittajien kiinnostukseen. Lisäksi Puttonen ja Puttonen (2021, s. 9) tuovat esiin myös 

uusien säännösten merkityksen. Nämä seikat tukevat aiempien tutkimusten pohjalta 

luotua näkemystä siitä, että sijoituspäätösten taustalla ei ole yleisesti yksilöön, vaan 

myös laajemmin yhteiskuntaan kytkeytyviä syitä.  

Talouden megatrendit, kuten juuri ilmastonmuutos, lisäävät epävarmuutta ja tiedon 

epäsymmetriaa (Landau & Silvola, 2019, s. 28). Ympäristöystävällisen sijoittamisen 

sanotaan olevan myös tavallista monimutkaisempaa (Drei ym., 2019), jolloin 
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sijoitustiedon hankkiminen ei ole aivan yksinkertaista, aiheuttaen informaa tion 

epäsymmetriaa. Tätä ei helpota se, että vastuullinen sijoittaminen on vielä kohtalaisen 

tuore aihealue ja haasteita riittää paljon. Luvussa kolme on jo pohdittu muun muassa 

sitä, mikä oikeastaan määrittää vastuullisen toiminnan, sekä miten tätä vastuullisuutta 

voidaan mitata ja valvoa.   

Ilmastonmuutoksen vaikutukset sijoittamiseen ovat kaksijakoiset erityises t i 

taloudellisten tekijöiden osalta. Volatiliteetti on pienempää, samoin kuin useat eri 

riskit (Kuisma, 2001, s. 8; Landau & Silvola, 2019, s. 24–25, 210). Toisaalta 

sijoittamisessa tärkeänä pidetty hajauttaminen vaikeutuu (Landau & Silvola, 2019, s. 

216). Vaihtoehtoja sijoittamiseen on vähemmän, kun suuri osa yrityksistä karsitaan 

pois. Varsinkin juuri ilmastonmuutoksen kohdalla ilmastoriski on niin universaali ja 

yleinen, että hajautus on erittäin haasteellista. Varsinaisen taloudellisen tuoton ja 

ympäristöystävällisen sijoittamisen kohdalla konsensusta ei ole vielä löytynyt. Tietyst i 

tässä tutkielmassa esitetyissä johtopäätöksissä tulee huomioida se, että tutkittava ilmiö 

kehittyy jatkuvasti (Landau & Silvola, 2019, s. 218). Ehkä jo muutaman vuoden päästä 

tästä on tarkempi käsitys.  

Varmaa kuitenkin on, että lainsäädäntö ympäristövastuulliseen sijoittamiseen liittyen 

tulee lisääntymään jo lähivuosien aikana merkittävästi (Landau & Silvola, 2019, s. 30), 

mikä tulee huomioida niin yritysten kuin sijoittajienkin osalta. Tavoitteena on 

helpottaa sijoittajia puuttumalla tämänhetkisiin ongelmakohtiin. Tulevaisuudessa 

nähdään miten hyvin nämä uudistukset toimivat.  

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tässä alaluvussa suoritetaan tutkimuksen kriittinen arviointi, jonka myötä tuodaan 

esiin myös tutkimukseen liittyviä rajoituksia. Tutkimusta arvioidaan eri piirteiden 

muodostamasta luotettavuuden näkökulmasta tarkastelemalla tutkimuksen 

toistettavuutta sekä sitä, että tutkimuksen kohteena on juuri se, mikä on tarkoituskin. 

Tarkastelun kohteena ovat muun muassa valittu tutkimusmenetelmä sekä hyödynne tty 

aineisto. Onnistuessaan nämä asiat lisäävät tutkimuksen luotettavuutta.  

Tutkielmassa lähdeaineistoon viittaaminen perustuu neutraaliin lähdeaineiston esille 

tuomien havaintojen esittämiseen. Tutkielman lähdeaineistoa ja tutkielman lähteiden 
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käyttöä voidaankin pitää suhteellisen luotettavana. Lisäksi olennaista on perustella 

tehdyt johtopäätökset huolellisesti. Näiden seikkojen voi nähdä tässä tutkimuksessa 

toteutuneen.  

Lisäksi analysoitaessa aineiston keruuta voidaan huomata, että tutkimuksessa ei 

hyödynnetä maksullisia lähteitä, eikä aiheesta löydy suoraan runsaasti tutkimustietoa . 

Tämä osaltaan vaikuttaa hyödynnettyjen lähteiden määrään. Kysymyksenaset te lu 

kaipaakin lisää tutkimusta, jotta päätelmiä voidaan vahvistaa ja tutkielman 

luotettavuutta kasvattaa. Aihepiiriä tulisi tutkia huomattavasti laajempaan 

lähdemateriaaliin nojaten sekä myös empiirisin keinoin. Toisaalta maksuttomien, sekä 

siten suhteellisen helposti saatavien lähteiden hyödyntämisen voisi nähdä 

edesauttavan tutkimuksen toistettavuutta. Tutkielman päätelmien voidaan siis katsoa 

olevan suhteellisen perusteltuja, sillä lähdeaineistoa analysoimalla toinenkin 

tutkielman tekijä̈ voisi todennäköisesti päätyä samankaltaisiin johtopäätöksiin. 

Ympäristövastuullinen sijoittaminen ei ole kuitenkaan käsitteenä yksiselitte inen 

(Puttonen & Puttonen, 2021, s. 23), mikä̈ voi vaikuttaa siihen, että tutkimuksen 

kohteena on juuri haluttu ilmiö. Täten tutkielman rajoitteena voidaankin nähdä 

laadulliselle tutkimukselle tyypillinen subjektiivinen päättely.  

Ehkä haastavin asia tutkimuksessa on se, että aihealue on nouseva teema, joten 

tutkimustieto lisääntyy ja tarkentuu tällä hetkellä nopeasti ympäröivän yhteiskunnan 

odotusten muuttuessa sijoittajia kohtaan jatkuvasti (Landau & Silvola, 2019, s. 25). 

Olisivatko tutkimustulokset jo aivan erilaisia, jos sama tutkielma tehtäisiin esimerk iks i 

viiden vuoden kuluttua? Landau & Silvola (2019, s. 216) huomauttavatkin, että 

tutkimusaiheessa on kiinnitettävä tarkasti huomiota kontekstiin; siihen miten, millo in 

ja missä tutkimukset on tehty. Tutkimuksen teemat ovat myöskin yhteydessä ja voivat 

vaikuttaa toisiinsa, tarkoittaen, että ympäristövastuullista sijoittamista on melko 

hankala erottaa muusta vastuullisesta sijoittamisesta.  

5.3 Ehdotuksia tuleviksi tutkimusaiheiksi   

Tässä alaluvussa esitellään uusia ehdotuksia tuleviksi tutkimusaiheiksi, mikä voidaan 

nähdä yhdeksi narratiiviseen kirjallisuuskatsaukseen liittyväksi osa-alueeksi (Juntunen 

& Lehenkari, 2021). Tässä uusien tutkimusaiheiden ehdotusten taustalla ovat 
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esimerkiksi kirjallisuudessa vähemmän käsitellyt tai epäselväksi jääneet näkökulmat 

ja aiheet, sekä muutoin aiheen kannalta olennaisten näkökulmien käsittelyyn 

pyrkiminen.  

Puttonen ja Puttonen (2021, s. 37) tuovat esiin, kuinka kirjallisuudessa 

ympäristövastuullinen sijoittaminen nähdään myös ongelmallisena asiana. Lisää 

tutkimustietoa tarvitaan liittyen kriittiseen suhtautumiseen ympäristövastuulliseen 

sijoittamiseen, sillä tällä hetkellä suurin osa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta 

käsittelee asiaa myönteisemmästä näkökulmasta. Landau ja Silvola (2019, s. 218–219) 

myös huomauttavat, että nykyisin suurin osa tutkimuksesta perustuu joihink in 

tilastollisiin menetelmiin, haastattelututkimusten ollessa puolestaan huomattavas t i 

pienemmässä roolissa. Heidän mukaansa juuri nämä haastattelututkimukset 

auttaisivatkin selvittämään syy-seuraussuhteita aiempaa paremmin.  

Lisäksi ylipäätään tämän tutkimuksen aiheesta eli ympäristövastuullisen sijoittamisen 

ominaisuuksista sekä erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksista sijoittamiseen ei 

löydy vielä paljoa tutkimustietoa. Aihetta olisi tarpeen käsitellä lisää, johtuen 

erityisesti aiheen tulevaisuuden merkittävyydestä ilmastonmuutoksen aiheuttaessa 

pääomien uudelleenjaon sekä omaisuuksien uudelleenhinnoittelun (Kurittu, 2021, s. 

187).  
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