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Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen E19/2019 
 
Viittaan Mikko Kärnän Pohjoismaiden neuvoston puolesta esittämään kysymykseen: 
”Katsooko Norja, että sillä on moraalinen velvollisuus käyttää öljyrahaston varojaan 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja mikäli katsoo, millä tavalla se aikoo asian toteuttaa?” 
 
Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Koska ilmastohaasteet ovat 
luonteeltaan globaaleja, ne voidaan ratkaista vain kansainvälisen yhteistyön avulla. YK:n 
ilmastoneuvottelut ja Pariisin ilmastosopimus antavat työlle kehykset. Norja ilmoitti 
Pariisin ilmastoneuvotteluissa YK:lle tiukennetut ilmastotavoitteensa, joiden mukaan 
velvollisuutemme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 mutta mielellään 
jopa 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Norja on jo sitoutunut 
ilmastosopimuksella EU-yhteistyöhön vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjä 
vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hallitus toivoo 
myös saavuttavansa tiukennetut ilmastotavoitteensa yhdessä EU:n kanssa.   
 
Norja on ryhtynyt kattaviin toimenpiteisiin vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjään. 
Monialaiset taloudelliset toimet kuten päästömaksut ja päästökiintiöjärjestelmä 
kohdistuvat yli 80 prosenttiin kasvihuonekaasupäästöistä. Kiintiöiden ja maksujen 
lisäksi päästöjen vähentämiseen käytetään myös suoraa sääntelyä, standardeja, 
sopimuksia ja päästöjä vähentävien toimien tukijärjestelmiä. Norja maksaa myös 
ilmastoon ja ympäristöön kohdistettua kehitysapua alentaakseen päästöjä muissa 
maissa. 
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Statens pensjonsfond utland (SPU) -rahastoon talletettujen varojen tehtävänä on tukea 
Norjan sosiaalivakuutuksen eläkemaksujen rahoitusta. Rahastoon talletettuja valtion 
öljytuloja käytetään pitkäjänteisesti siten, että niistä koituu hyötyä sekä nykyiselle että 
tuleville sukupolville.  
 
SPU:n hallinnon selkeä taloudellinen tavoite on saada paras mahdollinen tuotto 
kohtuullisella riskitasolla. Rahastoa ei käytetä ilmastopoliittisena vaikutuskeinona, 
mistä vallitsee laaja poliittinen yksimielisyys.  
 
Rahastolla on tärkeä rooli vastuullisena investoijana. Vastuulliseen rahaston 
hallinnointiin sisältyy periaatteiden ja standardien asettaminen, omistajuus ja 
riskinhallinta. Norjan valtionvarainministeriö on lisäksi laatinut omat eettiset kriteerit 
yritysten poissulkemiseksi. Näitä ovat mm. tuotteiden hiilijalanjälki ja toimintaan 
kohdistuva ilmastokriteeri. Virallinen työryhmä käy parhaillaan läpi rahaston eettisiä 
suuntaviivoja, joihin sisältyvät myös kriteerit.    
 
SPU on pitkäjänteisesti toimiva rahasto, joka sijoittaa maailmanmarkkinoille ja siten sen 
tuotto vaikuttaa koko maailmantalouden arvonluontiin. Valtionvarainministeriö toteaa, 
että hyvin toimivat markkinat ja kestävä kehitys johtavat pitkällä aikavälillä hyvään 
taloudelliseen tuottoon.  
 
Ilmasto on yksi rahaston monista tärkeistä pitkän aikavälin taloudellisista riskitekijöistä. 
Siihen sisältyvät sekä fyysinen riski, eli ilmastonmuutoksen fyysiset vaikutukset, että nk. 
siirtymäriski, eli ilmastopolitiikka ja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtymisen 
aiheuttama tekninen kehitys. Molemmat vaikuttavat rahaston investointeihin. 
Ilmastoriskin arviointi otetaan huomioon rahaston riskienhallinnassa, 
investointipäätöksissä ja rahaston omistajuuden toteutumisessa.  
 
SPU-varoista huomattava osa on sijoitettu yrityksiin, joiden toiminta liittyy ympäristöön. 
Vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen lopulla näiden yritysten osuus oli noin 7 
prosenttia rahaston osakkeiden viiteindeksistä1. Lisäksi rahastolle on äskettäin 
avautunut mahdollisuus investoida uusiutuvan energian listaamattomaan 
infrastruktuuriin erityisten ympäristömandaattiensa antamissa puitteissa. Näitä 
investointeja koskevat samat kannattavuus- ja avoimuusvaatimukset kuin rahaston 
muitakin investointeja.  
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1 Perustuu FTSE:n kattavaan ympäristöindeksiin (FTSE OEAS), jonka piirissä olevien yritysten toiminnasta 
vähintään 20 prosenttia liittyy ympäristöön.  


