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Ilmastonmuutos näkyy pankkien valvonnassa – pankkien on edelleen 
kehitettävä ilmastoriskien hallintaa 

Kirjoittaja Niina de Neumann työskentelee Finanssivalvonnassa pankkivalvo-

jana. 

EKP on julkaissut teema-arvion eurooppalaisten pankkien ilmasto- ja ympäristöriskien 

hallinnasta. Vaikka riskien hallinta on edennyt, arvion mukaan näiden riskien huomi-

oonottamista on kuitenkin edelleen lisättävä. 

Vuonna 2020 julkaistiin Euroopan Keskuspankin (EKP) pankkivalvonnan ilmasto- ja 

ympäristöriskien hallintaopas, josta olen kirjoittanut aiemmin blogissa. Pari vuotta 
on kulunut. Pankit sekä valvoja ovat edenneet askel askeleelta kohti sitä, että il-

masto- ja ympäristöriskejä hallitaan ja valvotaan kattavammin.   

Etenemisen tuo esiin EKP:n tekemän ilmasto- ja ympäristöriskien teema-arvion tulos-

ten raportti. Teema-arvio perustui EKP:n hallintaoppaan valvontaodotuksiin. Hallin-
taopas sisältää kolmetoista keskeisintä odotusta siitä, miten pankit voivat hallita il-

masto- ja ympäristöriskejä vakavaraisuusvalvonnan näkökulmasta. Teema-arviossa 

oli mukana 186 eurooppalaista pankkia. 

Teema-arvion tuloksista 

Raportin perusteella pankit ovat suurilta osin yhtä mieltä siitä, että ne altistuvat olen-
naisesti ilmasto- ja ympäristöriskeille sekä lyhyellä ja pidemmällä aikajänteellä. Pan-
kit ovat kartoittaneet ilmasto- ja ympäristöriskeistä aiheutuvia taloudellisia riskejä. 

Lisäksi vastuita ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnasta on jaettu pankkien organi-

saatioissa. 

Monella pankilla ilmasto- ja ympäristöriskien kokonaisvaltainen hallinta ja selkeä to-

teutus on kuitenkin vielä kesken. Esimerkiksi ilmastoriskeille ei ole asetettu tavoit-
teita ja riskilimiittejä. Se tarkoittaa, että riskejä ei vielä tehokkaasti mitata ja seurata. 
Lisäksi haasteet riskien vaikutusten arvioinneissa ja ennakoitavuudessa jatkuvat. 

Pankit ovat tottuneempia arvioimaan riskejä muutaman vuoden päähän, ei vuosi-
kymmenien päähän. On kuitenkin hyvä, että pankkien tietoisuus ilmasto- ja ympäris-

töriskeistä ja niiden hallinnasta on selvästi kasvanut viime vuodesta. Lisäksi kaksi kol-
mesta pankista tunnistaa ilmasto- ja ympäristöriskien monenlaiset lähteet, esimer-

kiksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, veden puutteen ja saastumisen. 
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Hyvät käytänteet 

Teema-arvion tulosten kanssa on julkaistu teema-arviossa esiin tulleet pankkien hy-
vät käytänteet ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnassa. Hyviä käytänteitä on 26. 

Pankkien suhtautuminen ilmasto- ja ympäristöriskeihin riippuu muun muassa pankin 
koosta, liiketoimintamallista ja siitä missä maissa pankilla on toimintaa eli sijainnista. 

Hyvien käytäntöjen jakaminen pankeille kirittää pankkeja jatkamaan riskien hallin-
nan kehitystä ja esimerkiksi käyttämään asiakkailleen riskiluokituksia, joissa tunnis-

tetaan ja arvioidaan ilmasto- ja ympäristöriskejä. Hyvissä käytänteissä mainitaan 
muun muassa mitä tietoja voidaan tarvita kattavaan riskiarviointiin. Näitä voivat olla 
muun muassa asiakkaiden energiankulutus ja kuinka paljon siitä on fossiilista ja uu-

siutuvaa energiaa. 

Tavoite 

Pankkijärjestelmän vakaus edellyttää ilmastonmuutoksesta johtuvien riskien hallin-
taa. Pankkivalvoja odottaa, että pankit ovat ilmasto- ja ympäristöriskien osalta EKP:n 
valvontaodotusten mukaisia vuoden 2024 loppuun mennessä. Aikaa ei ole tuhlatta-

vaksi. 

Linkit: 

• EKP: Good practices for climate related and environmental risk management: 

Observations from the 2022 thematic review (pdf) 

• EKP: Walking the talk: Banks gearing up to manage risks from climate change 

and environmental degradation (pdf) 

• Blogi: Pankkien ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnan tilannekatsaus (2021) 

• Blogi: Ilmastonmuutoksen vaikutus pankkien luottoriskeihin (2021) 

• Blogi: Ilmastonmuutos lisää riskejä pankeille (2020) 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcercompendiumgoodpractices112022~b474fb8ed0.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcercompendiumgoodpractices112022~b474fb8ed0.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/blogit/2021/pankkien-ilmasto--ja-ymparistoriskien-hallinnan-tilannekatsaus/
https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/blogit/2021/ilmastonmuutoksen-vaikutus-pankkien-luottoriskeihin/
https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/blogit/2020/ilmastonmuutos-lisaa-riskeja-pankeille/

