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Tekijä Keskiryhmä 

Vastaanottaja Pohjoismaiden hallitukset 
 

Pohjoismaiden hallituksille  

Kirjallinen kysymys Pohjoismaiden hallitusten toimista yksityisen sektorin 
kannustamiseksi ilmastoinvestointeihin 
 

Pohjoismaat ovat ilmastotavoitteineen edelläkävijöitä ja ne priorisoivat vihreään siir-

tymään tehtäviä investointeja sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti. Pohjois-

maiset ilmastoinvestointeja tekevät instituutiot nauttivat maailmanlaajuisesti suurta 

luottamusta, ja niitä on jopa palkittu korkealaatuisista vihreän siirtymän ja kestävän 

kehityksen edistämiseksi tehdyistä investoinneista. Valitettavasti yksityisen sektorin 

ja pohjoismaisten yritysten investoinnit vihreään siirtymään eivät ole vielä saavutta-

neet täyttä potentiaaliaan.  

 

Vuoden 2020 lopulla South Pole ja Gaia järjestivät kaksi virtuaalista tapaamista yksi-

tyisille investoijille, yrityksille, kansalaisyhteiskunnan edustajille ja mielipidevaikutta-

jille tarkoituksena kartoittaa tekijöitä, jotka estävät investoijia ja yrityksiä panosta-

masta enemmän pohjoismaisiin vihreisiin ratkaisuihin. Samalla tarkasteltiin myös 

sitä, minkälaisiin toimiin Pohjoismaiden hallitusten tulisi ryhtyä kannustaakseen toi-

mijoita lisäponnistuksiin.  

 

Tapaamisissa tulivat esiin seuraavat asiat: 

 

• Pohjoismaiset investoijat ja yritykset näyttävät mielellään tietä kohti vihreää 

siirtymää, mutta ne tarvitsevat lisäohjausta ja kannustimia Pohjoismaiden 

hallituksilta.  

• Pohjoismaiden hallitukset voivat edistää ilmastodatan standardointia tuke-

malla tietoaineistojen käyttöä ja toimimalla tutkimuksen ja elinkeinoelämän 

välisenä yhdyssiteenä. 

• Pohjoismaiden yksityissektori arvostaa yhteistyöalustoja, joilla voidaan tukea 

edistämistä. 

• Pohjoismaiden hallituksilla tulisi myös olla yhteisiä raportointimenettelyjä, 

jotka koskevat ilmastotoimia tai vihreään siirtymään tehtäviä panostuksia 

(TCFD = Task Force on Climate-related Financial Disclosures). 
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Tämän perusteella kysytään seuraavaa: 

 
- Mitä Pohjoismaiden hallitukset ovat tehneet ryhtyäkseen vuoden 2020 virtu-

aalikokouksissa esitettyihin toimenpiteisiin? 

- Mitä Pohjoismaiden hallitukset tekevät kannustaakseen ilmastotekoihin ja 

helpottaakseen ilmastotoimia, vihreää siirtymää ja vihreitä investointeja yksi-

tyisellä sektorilla? 
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