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Tausta

• EU komissio: jo nykyisten vuotta 2030 koskevien ilmasto- ja energiatavoitteiden 

saavuttaminen vaatii 260 miljardin euron vuosittaiset lisäinvestoinnit

• Rahoitusmarkkinasääntely pitkälti EU-sääntelyä

• Kysyntää kestäville sijoitustuotteille on enemmän kuin tarjontaa 

• Käytössä useita määritelmiä, yhtenäistäminen rahoitusalan toive

• EU kestävän rahoituksen toimenpidesuunnitelma 2018 

• EU kestävän rahoituksen strategian päivitys kesäkuu 2021
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Taksonomia-asetus ja delegoidut säädökset

• Taksonomia-asetus julkaistiin kesällä 2020 ja se tulee 

porrastetusti sovellettavaksi 2021-2022

• Ympäristötavoitteet, joita tukevat toimet olisivat 

”vihreitä”, lisäksi mahdollistavat ja siirtymätoimet

• Ympäristötavoitteet ovat: ilmastonmuutoksen hillintä, 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesi- ja 

merivarojen suojeleminen, kiertotalouden edistäminen, 

ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen sekä 

ekosysteemien ja biodiversiteetin suojeleminen

• Lisäksi DNSH-kriteerit

• Lisäksi tiedonantovelvoitteita 

rahoitusmarkkinatoimijoille ja suurille yrityksille

• Delegoidut säädökset kriteereistä sekä 

tiedonantovelvoitteista

• Kriteerit koskevat toimintoja, eli ei luokitella yrityksiä tai 

toimialoja 

• Environmentally sustainable economic activities.
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1.

”Green”

2. 

Transitional

3.

Enabling

Do no significant harm -principle

Minimum social safeguards

Technical screening criteria



Kiertotalouteen siirtyminen

• Sisältää myös jätteet, tuotteet ja niiden turvallisuuden ; perustana EU-lainsäädäntö 

(jätepuitedirektiivi ja REACH sekä muut jätteitä ja kemikaaleja sekä niiden käsittelyä 

koskevat säädökset); jätehierarkia perustana 

• Tavoitteena luonnonvarojen, ml. raaka-aineet, sivutuotteet ja sekundaariset raaka-aineet, 

tehokas käyttö

• Tuotteiden käyttöiän pidentäminen, korjattavuuden ja uudelleen käytettävyyden 

parantaminen

• Tuotteiden ja materiaalien sisältämien haitallisten aineiden vähentäminen, koko niiden 

elinkaaren aikana 
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DNSH käsitteestä
• Otetaan huomioon tuotteen tai palvelun koko elinkaari

• DNSH -arviointi kaikkien kuuden ympäristötavoitteen kohdalla

• ei saa johtaa merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin

• ei saa lisätä ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia eikä vaikeuttaa muutokseen 

sopeutumista

• ei saa heikentää vesien hyvää tilaa tai ekologista potentiaalia, tai meriympäristön hyvää tilaa 

• ei saa johtaa luonnonvarojen ja materiaalien tehottomampaan käyttöön (tuotteiden käyttöikä, 

uudelleenkäyttömahdollisuus) 

• ei saa johtaa jätteiden määrän tai niiden polton ja hävityksen (disposal) lisääntymiseen, pl. 

vaarallisten (hazardous) jätteiden poltto 

• Ei saa johtaa merkittävään päästöjen lisääntymiseen (ilma, vesi, maaperä) 

• Ei  saa olla merkittävästi haitallinen ekosysteemien hyvälle tilalle (condition) ja kestävyydelle 

(resilience) 

• Ei saa olla haitallinen elinympäristöjen ja lajien suojelun tasolle (conservation status) 
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Ympäristötavoitteiden kriteeriluonnos
• Muiden ympäristötavoitteiden (kiertotalous, pilaantuminen, meret ja vedet, biodiversiteetti) 

delegoitu säädös 2022 alkupuolella, luonnosraportti julkaistiin elokuussa 2021 -> julkinen 

kuuleminen

(https://ec.europa.eu/info/publications/210803-sustainable-finance-platform-technical-

screening-criteria-taxonomy-report_en)

• Luonnos sisältää 27 toiminnolle kiertotalouskriteerit

• Kiertotaloudelle ei ole määrällistä ja kattavaa EU:n tavoitetasoa, tavoitetaso perustuu useisiin 

julkaistuihin strategioihin ja tavoitteisiin

• Perustuu EU27-materiaalijalanjäljen (RME) vähentämiseen 50 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä ja 75 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (verrattuna vuoden 2015 lähtötasoon 

14 tonnia/capita) ja kaikkien materiaalien kierrätysmateriaalin käyttöasteen 

nostamiseen siten, että keskiarvo nousee vähintään 25 prosenttiin vuoteen 2030 

mennessä 

https://ec.europa.eu/info/publications/210803-sustainable-finance-platform-technical-screening-criteria-taxonomy-report_en


Kiertotalouskriteerien luonnoksesta 
huomioita 1
• Arvoketjut, tuotesuunnittelu, raaka-aineet, 3. osapuolen verifiointi

• Tuotantoluvussa (luku 2) kriteereitä useille toiminnoille, mm

• muovisten pakkausmateriaalien valmistus; kestävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

valmistus; kiertotalouden mukaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus;  käytettyjen 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jälleenmyynti ja/tai uudelleenvalmistus; suljetun kierron 

mahdollistavat koneet; koneet, laitteet ja ratkaisut, jotka mahdollistavat merkittävän 

siirtymän kiertotalouteen;  huonekalujen valmistus, uudelleenvalmistus ja jälleenmyynti; 

elintarvikkeiden ja juomien valmistus; vaatteiden valmistus, korjaus,  kunnostus ja 

jälleenmyynti; jalkineiden ja nahkatuotteiden valmistus, kunnostus ja jälleenmyynti
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Kiertotalouskriteerien luonnoksesta 
huomioita 2

• Muita keskeisiä maa- ja vesirakentaminen (luku 4), 

rakentaminen/rakennukset (luku 5), kunnostaminen (luku 9), jätevesihuolto 

(luku 12), jätehuolto (luku 13)  ja palvelut (luku 14) 

• Vaarallisen jätteen poltolle kriteerit luvussa 13.3. Treatment of hazardous

waste as a means for pollution prevention and control
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Kiertotalouskriteerien luonnoksesta 
huomioita 3

• Kysymyksiä: Ovatko kriteerit ymmärrettäviä? Ovatko kriteerit käytännössä sovellettavissa? 

Onko kunnianhimon taso taksonomia-asetuksen mukainen?

• Puuttuuko kriteereistä toimintoja, jotka merkittävästi edistäisivät kiertotaloutta? 
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