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SIJOITTAJA VAATII ILMASTONMUUTOSRAPORTOINTIA 
 
Sijoittajat ovat saaneet uuden riskitekijän huomioitavakseen. Ilmastonmuutoksen. Ilmaston muuttuminen vaikuttaa 
tulevaisuuden tuottoihin. Kannattaako yritykseen investoida? Riski pitää olla arvioitavissa. Sijoittaja tarvitsee siis 
ilmastonmuutokseen liittyvää hyödyllistä tietoa. 
 
Sijoittajaa kiinnostaa miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksen strategiaan. Hän haluaa kuulla miten 
ilmastonmuutosasioiden johtaminen lisää myyntiä, pienentää kustannuksia, tasoittaa kassavirtaa, edistää tuotemerkkiä ja 
vahvistaa riskien hallintaa. Hän tahtoo nähdä yrityksen ilmastonmuutosstrategian, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen ja tuloksentekokyvyn väliset yhteydet. Edistymistä on voitava seurata. Tarvitaan selkeitä tavoitteita, hyvin 
määriteltyjä mittareita ja vertailukelpoisuutta. Ilmastomuutosraportointia on lisättävä ja terävöitettävä. Helpommin sanottu 
kuin tehty. Ilmastonmuutos on monimutkainen asia. 
 
Ilmastonmuutosraportointiin yksityiskohtaiset ohjeet 

Raportointiahdinkoon on kuitenkin luvassa huojennusta. Climate Disclosure Standards Board (CDSB) on hiljattain 
julkaissut ohjeistuksen CDSB Reporting Framework. Siinä annetaan yksityiskohtaisia neuvoja mitä ja miten 
ilmastonmuutoksesta tulisi raportoida. CDSB:n tavoitteena on johdonmukainen raportoinnin malli. Sitä seurattaessa 
raportoitava tieto on hyödynnettävissä normaalissa tilinpäätösraportoinnissa. Linkki strategian ja tilinpäätöksen välillä on 
selkeä etu esim. GRI:n (Global Reporting Index) verrattuna.  
 
Mikä toimitusjohtajaa/talousjohtajaa valvottaa ilmastonmuutokseen liittyen, siitä kannattaa raportoida. 
Ilmastonmuutosstrategia analysoidaan. Esitetään strategiset tavoitteet ja toimenpiteet. Käydään läpi ilmastonmuutoksen 
vaikutukset toimintaan. Sekä riskit että mahdollisuudet. Kerrotaan tulevaisuuden näkymistä. Ilmastomuutosstrategian, 
riskien ja kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset esim. pääoma-, ja operatiivisiin kustannuksiin,  likviditeettiin ja tuloihin 
esitetään yksityiskohtaisesti. Tiedon on oltava ajan tasalla, uskottavaa ja ymmärrettävää. Suorituskykyä on mitattava 
vertailukelpoisesti. Mittaukset on oltava todennettavia. ”Mitä mitataan, sitä johdetaan”. On myös syytä mitata oleellisia 
asioita; ”Mitä mittaat, sitä saat”.  
 
Yritysten suurin lyhyen aikavälin riski on lainsäädännölliset muutokset. Näitä ovat esim. päästörajoitusten kiristyminen. 
Ne vaikuttavat pitkän aikavälin investointeihin. Mahdolliset lakimuutokset ovatkin sijoittajien päämotiivi hyödyntää 
ilmastonmuutostietoa (Carbon Disclosure Project tutkimus 2009). Siksi lainsäädännölliset riskit raportoidaan omana 
kohtanaan. Ulkoisilla, fyysisillä riskeillä on myös oma tilansa raportissa. Ilmastonmuutoksen edetessä fyysisten riskien 
todennäköisyys kasvaa esim. tulva-alttiuden lisääntyessä. Tarvitaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelmia 
riskien vähentämiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi. Kaikilla alueilla.  
 
Uskottavan ja vertailukelpoisen tiedon tuottaminen kasvihuonekaasupäästöistä on tänä päivänä täysin mahdollista. 
Todelliset suorat päästöt ja varmat epäsuorat päästöt raportoidaan yksityiskohtaisesti omassa osiossaan. Sijoittaja 
tarvitsee korkealaatuista ja määrällistä tietoa päästöistä analysoidakseen tulevaisuuden päästömääräysten riskejä.   
 
Ilmastonmuutosraportoinnissa tärkeätä on selkokielisyys ja avoimuus. Sanahelinää ei tarvita. Ajan kanssa 
raportointikäytäntö selkiytyy ja yksinkertaistuu. Ilmastonmuutosraportointiin CDSB:n raporttirunko on hyvä alku.  
 
CDSB – Climate Disclosure Standards Board 

- Perustettu edistämään ilmastonmuutostiedon julkituomista tilinpäätösraporteissa  
- Tavoitteena mm. julkituoda vuosikertomuksiin sellaista ilmastonmuutostietoa joka voidaan integroida sijoittaja-analyyseihin 
- Seitsemän bisnes ja ympäristöorganisaation konsortio 
- Hallituksessa (2009) mm. The Carbon Disclosure Project, CERES, The Climate Group, World Resources Institute ja World 

Economic Forum 
- Neuvoa antavassa komiteassa (2009) mm. Royal Dutch Shell, JP Morgan Chase, Tokyo Electric Power Company, 

Institutional Investors Group On Climate Change 
- Työryhmässä (2009) mm. Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers 
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The Climate Disclosure Standards Board (CDSB) Reporting Framework, Exposure Draft (julkaisu) 
CDSB Climate Disclosure standards Board, Promoting & Advancing climate change related disclosure (esite) 
The World Business Summit on Climate Change 24.5-26.5.2009 Kööpenhaminassa  

– CDSB Reporting Frameworkin lanseeraustilaisuus 25.5.2009 
– erinäisiä paneelikeskusteluja ja puheita 

www.cdsb-global.org    
 

http://www.cdsb-global.org/

