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Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus



2022: Toiminnan monipuolistaminen ja laajentaminen

• Rahoituspäätösvolyymitavoitteena strategian 

mukainen 80MEUR vuonna 2022

• Toiminnan monipuolistaminen:
• Päästövähennyksiä mahdollistavat digitaaliset ja 

fyysiset alustat

• Asiakaskunnan monipuolistaminen

• Instrumenttien täydentäminen, ml. 

valmistautuminen mahdolliseen asymmetriseen 

instrumenttiin

• Erityistehtävälaki, kokonaisarviointi

• Strategia: Toimeenpano jatkuu & päivitys

• Hallinto: Jatkokehitys, ml. sisäinen tarkastus

• Näkyvyys: Tavoitellaan näkyvyyden kasvua
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Ilmastorahaston 2021 tulosten ja 2022 näkymien yleiskuva

2021: 7 päätöstä, yht. 45.5MEUR (keskitiketti 6.5MEUR)

• 3 laitosinvestointia
• SolarFoods 10MEUR
• P2X 10MEUR
• Joensuu Biocoal 5MEUR

• 3 fyysisen ratkaisun käyttöönoton vauhditusta:
• Elstor 4MEUR
• Magsort 4.5MEUR
• Aurelia Turbines 5MEUR

• 1 digitaalinen ratkaisu:
• Betolar markkinapaikka 7MEUR

• 6MEUR ulosmaksettu vuoden 2021 puolella

• Deal flow vahva: 319 rahoituskohdetta 31.12.21

• Strategia: Luotu

• Hallinto: Perusrakenteet luotu

• Näkyvyys: Neutraalia



Ukrainan sodan vaikutukset Ilmastorahaston toimintaan

1. Tulevat rahoituspäätökset: Uusien rahoituskokonaisuuksien varmistuminen voi viivästyä

• Seuraamme maariskin kehitystä ja olemme aktiivisia rahoitusvalmisteluissa

2. Olemassa oleva salkku: Raaka-aine- yms. riskien todennäköisyys kasvanut

• Seuraamme tilannetta. Muuttunut tilanne osin korostaa salkkuyhtiöidemme ilmastoratkaisujen tarvetta

3. Valtion intressien ja prioriteettien huomioiminen: Fossiilisista irtautuminen yhdenmukaista Ilmastorahaston 
tehtävän kanssa

• Ilmastorahasto huomioi tilanteen rahoituskohteiden riskianalyysin, Code of conduct –ehtojen sekä 
kolmiportaisen rahoituskriteeristön 3. portaan eli kohdekohtaisen tarkastelun kautta.

4. Osinkotuotot: Neste ei ole ilmoittanut muutoksista

• Seuraamme tilannetta

5. Ilmastorahaston oman toiminnan riskit kasvaneet: riskienhallintatoimet aloitettu

• Tietoturva

• Likvidien varojen sijoitukset

• Henkilöstön huomioiminen
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Taloudelliset näkymät ja pääomatarpeet

• Ilmastorahaston talousmalli laadittiin keväällä 2021. Tuolloin viestimme omistajan suuntaan 

laskennallisesta 265 MEUR kumulatiivisesta ja väliaikaisesta lisärahoitustarpeesta vuosille 2027-2031, 

joka olisi tullut 7. LTA päätetyn 300MEUR pääomituksen lisäksi. Kyseistä talousmallia on nyt päivitetty 

usean avainmuuttujien osalta ajantasaisiin ennusteisiin ja ensimmäisistä sijoituspäätöksistä saatuihin 

kokemuksiin perustuen.

• Päivitetyn mallin perusskenaariossa ei synny aiemmin kommunikoitua lisärahoitustarvetta 7. LTA 

päätetyn 300MEUR pääomituksen lisäksi. Malli on herkkä erityisesti:

– Nesteen osinkotuotoille

– Ilmastorahaston rahoitusvolyymille

– Ilmastorahaston rahoitustoiminnan riskitasolle

• Vuoden 2020 7. LTA mukaisen 300MEUR pääoman osalta Ilmastorahasto ehdottaa harkittavaksi 

siirron aikataulun ja toteutuksen suunnittelun aloittamista. Suunnittelussa hyvä huomioida

– Yleinen ennustettavuuden heikentyminen ja epävarmuuden kasvu Ukrainan sodan seurauksena

– Ilmastorahaston toimintakyky, jatkuvuus, rahoitusvolyymin ylläpito tai mahdollinen lisäämistarve

– Erityistehtävälain mukana mahdollisesti laajeneva instrumentaatio
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2021 Rahoituspäätökset

Ratkaisu: RUOKA

Rahoituksen kohde: LAITOS

Rahoitus: 10M€ pääomalaina, lisäksi 

vaihto-oikeus omistusosuuteen.

Ratkaisu: ENERGIAVARASTO

Rahoituksen kohde: käyttöönoton 

vauhdittaminen

Rahoitus: enintään 4M€ pääomalaina, 

lisäksi vaihto-oikeus omistusosuuteen.

Ratkaisu: TERÄSTEOLLISUUDEN 

KIERTOTALOUS

Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu 

laiteinvestointien rahoittamiseen

Rahoitus: 4,5M€ pääomalaina, jossa on 

lisäksi voitto-osuuskomponentti.

Ratkaisu: SEMENTTIKORVIKKEIDEN 

DIGIMARKKINAPAIKKA

Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu 

digitaalisen alustan kaupallistamiseen
Rahoitus: 7M€ pääomalaina, johon sisältyy 

korkopreemio.

Ratkaisu: VETYTURBIINEJA TEOLLISUUTEEN

Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu 

sellaisten turbiinien rahoittamiseen, joissa on 

merkittävä päästövähennyspotentiaali.
Rahoitus: 5M€ pääomalaina, johon liittyy 

konversio-oikeus kestävyyskannustimella. 

Ratkaisu: KIVIHIILTÄ KORVAAVAA 

TORREFIOITUA BIOMASSAA TEOLLISUUTEEN

Ilmastorahaston rahoituspäätös: 12/2021

Rahoituksen kohde: LAITOS

Rahoitus: 5M€ pääomalaina, johon sisältyy 

konversio-oikeus exitin yhteydessä.

Ratkaisu: VIHREÄÄ VETYÄ TEOLLISUUTEEN 

JA LIIKENTEESEEN

Rahoituksen kohde: vihreän vedyn 

tuotantoLAITOS

Rahoitus: 10 M€ pääomalaina, johon 

sisältyy konversio-oikeus 

kestävyyskannustimella.

JOENSUU BIOCOAL
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2021 rahoituskohteiden päästövähennyspotentiaali

Teoreettinen kokonaispäästövähennyspotentiaali viittaa liiketoimintasuunnitelman 
täysimääräiseen onnistumiseen. Riskitason huomioiva arvio on merkittävästi 
alhaisempi, alle 50 MtCO2e/10v.

Case

Potentiaali per 

vuosi 10v 

päästä 

(MtCO2e)

Arvio 

teoreettisesta 

kokonais-

potentiaalista 10v 

(MtCO2e/10v)

Kotimaa-

painotus

Kv-

painotus

Taakanjako-

sektori

Päästö-

kauppa

Maankäyttö 

/ nielu -

sektori

Suunnitelman 

lisäinvestointi-

tarve

Ilmastorahaston 

rahoitus 

(MEUR)

Taksonomian 

mukaisuus*
Case-tyyppi

Solar Foods 13,3 22,3 (X) X X (X) Korkea 10,0 Laitosinvestointi

Elstor 0,1 0,5 X (X) X 4,0 (X) Käyttöönoton vauhditus

Magsort 1,6 7,5 (X) X X 4,5 Käyttöönoton vauhditus

Betolar Ei ilmoitettu 150,0 (X) X X 7,0 Digi-ratkaisu

Aurelia Turbines 0,6 1,5 X (X) X 5,0 (X) Käyttöönoton vauhditus

P2X Solutions 1,1 2,7 X (X) X (X) Korkea 10,0 X Laitosinvestointi

Joensuu Biocoal 0,1 1,1 (X) X X 5,0 Laitosinvestointi

(X) = osittain

* Taksonomian mukaisuus viittaa arvioon onko yhtiön suunnitelma täsmällisesti EU:n kestävän rahoituksen taksonomian listaama aktiviteetti. 

Jokaisen Ilmastorahaston rahoituskohteen on tullut kuitenkin läpäistä EU:n kestävän rahoituksen taksonomian mukainen do-no-significant 

tarkastelu due diligence-vaiheessa.
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Ilmastorahaston dealflow on vahva, raportointihetkellä 306 kohdetta, joista 162 katsotaan 
tukevan myös Suomen energiaomavaraisuuden, huoltovarmuuden ja nopean fossiilisista 
raaka-aineista irtautumisen tavoitteita

Uusiutuva Energia (27) Energiaverkot ja 

varastointi (23)

Biotalous (49) Ruoka ja maankäyttö 

(25) 

Kiertotalous (38)

POIMINTOJA ILMASTORAHASTON DEAL FLOWSTA ENERGIAOMAVARAISUUDEN, HUOLTOVARMUUDEN sekä
nopean FOSSIILISISTA IRTAUTUMISEN NÄKÖKULMASTA (kpl, kohteiden suunnitelmat painottuvat vaihtelevasti vienti vs. kotimaa) 

▪ Vety / P2X
▪ Maalämpö
▪ Hajautettu & offgrid

tuotanto

▪ Akkuteknologia
▪ Kaukolämpö
▪ Energian ja lämmön 

varastointi

▪ Bioetanoli
▪ Biokaasu
▪ Biomateriaalit

▪ Viljely ja Vertikaaliviljely
▪ Lannoitteet
▪ Kalankasvatus

▪ Muovin kierrätys
▪ Tekstiilin kierrätys

Deal flow kokonaiskuva 18.3.2022 – yhteensä 306 rahoituskokonaisuutta

Biotalous

27

49

Uusiutuva energia

23
23

Energiaverkot ja varastointi

Ruoka ja maatalous38

25

Kiertotalous ja jäte

34

Teollisuus

29

21

Rakentaminen

Hiilen talteenotto

Ympäristöanalytiikka
37

Liikkuminen ja logistiikka
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Tilinpäätöksen esittäminen



…
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Hallituksen toimintakertomuksen 2021 keskeiset kohdat
• Yhtiön toiminta ja toimintaympäristö; Yhtiön toiminta keskittyi

• Rahoitustoiminnan käynnistämiseen ja rahoituspäätöksiin: päätöksiä yht. 45,5 M€, joista maksettu ulos 6 M€ 31.12.2021 
mennessä, rahoituspäätökset lueteltu asiakkaittain/instrumenteittain. 

• Henkilöstön rekrytointeihin ja perehdyttämiseen
• Yhtiön ja sen hallinnon kehittämiseen: strategia ja politiikkadokumentit sekä sijoitusneuvoston vuosiarvio.

• Yhtiön omistukset
• Nesteen osakkeiden markkina-arvon kehitys vuoden alun 3,8 mrd:sta vuoden lopun 2,8 mrd:n euroon

• Riskit ja riskienhallinta: kuvattu keskeiset riskikategoriat ja yhtiön riskienhallintaperiaatteet

• Hallinnon kuvaus: hallituksen ja sijoitusneuvoston kokoonpano vuoden aikana

• Henkilöstö ja ympäristövaikutukset
• Henkilöstön lukumäärän kehitys, tehtyjen sijoituspäätösten päästövähennyspotentiaali sekä IR:n oma hiilijalanjälki
• Viitataan yhtiökokouksen jälkeen julkaistavaan vastuullisuusraporttiin

• Arvio todennäköisestä kehityksestä
• Rahoituspäätösten valmistelu ja toteuttaminen toimiohjeen mukaisesti

• Erityistehtäväyhtiölain tilanne

• Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
• Neste Oyj:n osingonjakoehdotus 2022: Ilmastorahaston omistusosuudella osinkotulojen ennustetaan vuoden 2022 aikana 

olevan n. 52,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 miljoonaa euroa ja 2,5 % enemmän kuin vuonna 2021.
• Ukrainan sota vaikuttaa Neste Oyj:n osakekurssiriskiin ja kurssikehityksen kautta Ilmastorahaston omistuksen käypään arvoon. 

Ukrainan sota sekä kulloinkin voimassa olevat pakotteet huomioidaan Ilmastorahaston toiminnassa mahdollisia rahoitus- ja 
sijoituskohteita arvioitaessa ja niistä päätettäessä. Vaikutuksia jo tehtyihin sijoituksiin sekä Ilmastorahaston kassavaroihin 
seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Tilanteen kehitys on heikosti ennakoitavissa ja sillä voi jatkossa olla Ilmastorahaston 
toimintaan vaikutuksia. Ilmastorahastolla ei ole operatiivista toimintaa Venäjällä tai Ukrainassa.

• 2022 aikana julkaistut rahoituspäätökset: QHeat rahoituspäätös 3,3 M€

• Osingonjakoehdotuksena on, että osinkoa ei jaettaisi



…
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Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2021

Kommentit

• 2021 ei liikevaihtoa. 2020 

luvuissa 12/2020 luovutettujen 

omistusten osinkotuotot ja 

luovutusvoitot esitettiin 

liikevaihdossa. Nesteen 

osinkotuotot on esitetty 2020 

lähtien rahoitustuotoissa, koska 

osakkeet siirrettiin 2020 aikana 

pysyviin vastaaviin vaihto-

omaisuudesta.

• Rahoitustuotoissa 68 k€ Solar

Foodsille maksetun pääomalainan 

korkotuottoa.

• Tuloveroja maksetaan Nesteen 

osinkotuotoista (verot 20 % 

tuloksesta ennen veroja)



…
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Tase 31.12.2021

Kommentit
• Nesteen osakkeet on 2020 tilinpäätöksen tavoin arvostettu käypään arvoon.
• Pysyvien vastaavien pääomalainat arvostettu hankintamenoon. Arvostusta tarkasteltu ennen vuodenvaihdetta tilintarkastajien 

kanssa, ei tarvetta arvonalennukselle.
• Rahoitusarvopaperien korkorahasto-osuudet on arvostettu hankintamenoon. Käypä arvo ylittää hankintamenon, joten ei tarvetta 

arvonalennukselle.



…

30.3.2022 14

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2021

Kommentit

• Investointien rahavirrassa näkyy ulos-

maksettu pääomalaina.

• Sijoitukset likvideissä korkorahastoissa

on esitetty rahavaroissa.

• Tehty muutos 2020 lukuihin 

tuloverojaksotuksen 15 M€ osalta. 

2020 tilinpäätöksellä erä oli 

esitetty rivillä Lyhytaikaisten 

korottomien velkojen lisäys/vähennys 

ja rivillä Maksetut välittömät verot. 

Vero kuitenkin maksettiin vasta 1/2021 

ja näin ollen se on 2020 luvuissa 

oikaistu pois riviltä Maksetut välittömät 

verot. Verojaksotuksia ei kuulu esittää 

lyhytaikaisten velkojen muutoksessa, 

joten erä oikaistaan pois myös ko. 

riviltä. Erä sisältyy 2021 luvuissa riville 

Maksetut välittömät verot.



Sijoitusneuvoston toiminta 2021
• Sijoitusneuvosto kokoontui vuoden 2021 aikana kolme kertaa.

• Ilmastorahastosta annetun toimiohjeen mukaan yhtiön 
sijoitusneuvosto antaa vuosittain kirjallisen arvion työ- ja 
elinkeinoministeriölle siitä, miten ilmastorahaston tulisi kehittää 
toimintaansa tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

• Sijoitusneuvoston ensimmäinen arviointi toteutettiin syksyllä 
2021. Arvioinnin keskeiset johtopäätökset olivat:
• Ilmastorahaston ohjauskehikon todettiin olevan lähtökohtaisesti selkeä 

ja sen koettiin tukevan eri hallinnonalojen politiikkatavoitteita hyvin.
• Yhtiön strategian katsottiin olevan johdonmukainen jatkumo 

toimiohjeelle kuvaten Ilmastorahaston hallituksen tekemiä painotuksia.
• Yhtiön sijoituskriteerien ja kolmiportaisen arvioinnin katsottiin takaavan 

rahoituksen kohdentumisen painopistealueille vauhdittamaan 
digivihreää siirtymää. 

• Arvioinnin lopputulemana todettiin, että Ilmastorahaston toiminta on 
lähtenyt käyntiin valmistelussa asetettujen odotusten mukaisesti eikä 
suurille muutoksille nähty tällä hetkellä tarvetta.
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Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
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Tilinpäätöksen vahvistaminen



Päätösesitys

Esitetään, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen
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Taseen osoittaman voiton käyttäminen



Päätösesitys

Esitetään, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos 
kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin
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Palkat ja palkitseminen



Palkat ja palkitseminen
• Ilmastorahastoa ohjaavat valtioneuvoston 

omistajapoliittisen periaatepäätöksen (8.4.2020)  
palkitsemisperiaatteet: kohtuullisuus, läpinäkyvyys, tuloshakuisuus, 
kannustavuus sekä vastuullisuus

• Yhtiön johdon palkitsemisesta ja henkilöstön palkitsemisen 
periaatteista päättää yhtiön hallitus
• Yhtiön toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2021 palkkaa luontaisetuineen 252 

000 euroa (247 200 euroa vuonna 2020).

• Johtoryhmän muille jäsenille maksettiin palkkaa luontaisetuineen vuonna 2021 
yhteensä 543 910 euroa (369 633 euroa vuonna 2020).

• Johtoryhmän koko kasvoi kahdesta henkilöstä neljään henkilöön vuonna 2021

• Ilmastorahastolla ei ole käytössä kannustinpalkkausta

• Yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkitsemisesta. 
Vuonna 2021 hallitukselle maksettiin kuukausi- ja kokouspalkkioita 
yhteensä 116 150 euroa (49 500 euroa vuonna 2020)



Esityslista kohta 12

Yritysvastuu
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Ilmastorahaston vastuullisuustoiminta on yhdenmukaista omistajan 
linjausten kanssa 

OMISTAJAPOLIITTISEN PERIAATEPÄÄTÖKSEN LINJAUKSET:

• Yhtiöiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista 

liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritysvastuun johtamista

• Yhtiöiden on tunnistettava oman toimintansa ilmastovaikutukset, 

vaikutukset ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä 

asettava niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset mitattavat 

tavoitteet

• Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon 

tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen 

tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen

• Ihmisoikeudet on otettava huomioon läpinäkyvästi niin omassa 

toiminnassa kuin alihankintaketjuissa huomioiden YK:n 

periaatteiden vaatimukset

• Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttyä

• Merkittävistä havainnoista, tehdyistä toimenpiteistä ja mitattavien 

tavoitteiden saavuttamisesta on raportoitava omistajalle

ILMASTORAHASTON KÄYTÄNNÖT:

➢ Vaikuttavuus ohjaa yhtiön toimintaa tuoton sijaan ja vastuullisuus 

on keskeinen osa Ilmastorahaston sijoitustoimintaa ohjaavaa 

kriteeristöä.

➢ Rahoitusta tarjoavana yhtiönä Ilmastorahaston oma hiilijalanjälki 

on pieni, mutta prosesseissa pyritään aina energiansäästöön sekä 

tehokkuuteen.

➢ Lopullisten sijoituskohteiden valinta tehdään yhtiötason sekä 

investointikohtaisia vaikuttavuuskriteereiden perusteella. Kriteeristö 

nostaa esille mm. päästövähennys- ja luonnon 

monimuotoisuusvaikutuksia arviointikriteereinä.

➢ Yhtiöllä on omaa rahoitustoimintaa, henkilöstöä ja kumppaneita 

koskeva eettinen ohjeistus sisältäen myös lahjonnan vastaisen 

ohjeistuksen. Yhtiöllä on whistleblower-käytäntö.

➢ Ilmastorahasto maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yritysvastuun riskit 

ovat osa yhtiön riskienhallintaa.

➢ Yhtiö raportoi toiminnastaan omistajalle säännöllisin väliajoin, ja 

aina merkittävien muutosten yhteydessä. Toimintavuodesta 2021 

eteenpäin yhtiö julkaisee erillisen yhteiskuntavastuuraportin.

OMISTAJAN LINJAUKSET VALTIONYHTIÖIDEN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINNILLE 
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Vuonna 2021 Ilmastorahastolle laadittiin oman toiminnan 
vastuullisuutta ohjaava vastuullisuusohjelma 

• Ilmastorahaston vastuullisuusohjelma ohjaa yhtiön toiminnan 
vastuullisuutta eli ESG-asioita (Environmental, Social and 
Governance – ympäristö- ja sosiaaliset asiat sekä hyvä 
hallintotapa).

• Vastuullisuus ja vaikuttavuus korostuu yhtiön tehtävässä sekä 
toiminnassa. Ilmastorahaston vastuullisuusohjelma tarkentaa 
yhtiön lähestymistä vastuullisuuteen sekä ESG-aiheiden 
johtamista ja kehittämistä.

• Ilmastorahaston hallitus hyväksyy yhtiön vastuullisuusohjelman 
ja sen päivitystarpeet tarkistetaan vuosittain.
Vastuullisuusohjelma on julkisesti saatavilla Ilmastorahaston 
verkkosivuilla.

• Ilmastorahasto on myös allekirjoittanut 2021 YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible
Investment), jotka käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja 
yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden 
huomioonottamista ja edistämistä sijoittamisessa. 

https://www.ilmastorahasto.fi/wp-content/uploads/Ilmastorahasto-vastuullisuusohjelma.pdf
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Ilmastorahaston ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti on 
valmistunut yhtiökokoukseen

• Ilmastorahaston yhteiskuntavastuuraportoinnin kolme teemaa 

käsitellään kattavasti raportissa:

1. Vaikuttavuutta rahoitustoiminnalla – Ilmastorahaston 
rahoitus, vuoden 2021 rahoituskohteet ja hankevirta.

2. Vastuullista yritystoimintaa – yhtiön oma toiminta, 
henkilöstöasiat ja taloudellinen raportointi.

3. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa – vuoden aikana 
toteutetut tilaisuudet, kyselyt ja viestintä.

• Raportointistandardina on GRI-standardi (Global Reporting 

Initiative) perusvaatimusten (core) mukaisesti.

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINTI
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Ilmastorahaston oman toiminnan hiilijalanjälki 2021: 77t CO2-ekv 
• Ilmastorahasto laski oman toimintansa hiilijalanjäljen 

ensimmäisen toimintavuoden osalta.

• Ilmastorahaston oman toiminnan fossiilinen hiilijalanjälki 
vuonna 2021 on 77 tCO2e: 

• 95,1 % siitä muodostuu ostetuista tuotteista ja palveluista, 

kuten työterveys- ja vakuutuspalvelut, IT-hankinnat tai 

taloudelliset ja lakipalvelut. 

• Lopun 4,9 % kokonaisuudesta suurin osa muodostuu yhtiön 

toimitilan sähkön ja lämmön kulutuksesta. Työ- ja 

liikematkustus ovat vain hyvin pieni osa kokonaispäästöistä 

henkilöstön työskenneltyä pääsääntöisesti etätöissä koko 

vuoden koronaviruspandemian vuoksi.

• Rahoitustoimijana Ilmastorahaston oman toiminnan 
suorat ympäristövaikutukset liittyvät ensisijaisesti 
toimitiloihin, energiankulutukseen ja matkustamiseen. 
Ilmastorahaston toiminnan luonteen vuoksi yhtiöllä ei ole 
suoria GHG-protokollan Scope 1 tai epäsuoria Scope 2 
mukaisia päästöjä.

• Vuonna 2022 laskentaa kehitetään sisällyttäen siihen 
rahoituskohdesalkun lisäksi yhtiön ulkoiset due diligence-
kulut.



Sosiaalinen vastuu
• Yhteiskuntavastuu on olennainen osa koko henkilöstön osaamista ja 

se varmistetaan perehdyttämisestä lähtien.

• Ilmastorahaston Code of Conduct kokoaa yhteen yhtiön keskeiset 
eettiset ohjeistukset ml. lahjonnanvastainen ohjeistus. Code of 
Conduct sisällytetään myös yhtiön asiakas- ja kumppanisopimuksiin 
eettisten käytäntöjen varmistamiseksi. 

• Ilmastorahastolla on käytössä kaikille avoin ilmoituskanava (ns. 
whistleblowing) havaittujen epäkohtien tai väärinkäytösten 
luottamuksellista ja anonyymia ilmoittamista varten. 

• Ilmastorahasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n 
tietosuoja-asetusta 2019 (mm. tietosuojaselosteet, verkkosivuilla 
evästeselosteet) 
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Ilmastorahaston verojalanjälki 2021 ja 2020, m€
Maksettavat 2021 2020

Tulovero 9,6 28,0

Työnantajamaksut 0,3 0,2

Ostojen 

vähentämätön 

ALV 0,3 0,2

Tilitettävät 2021 2020

Ennakonpidätykset 

palkoista ja 

palkkioista 0,5 0,5

Työntekijöiden 

sosiaaliturvamaksut 0,1 0,1

Yhteensä 10,8 29,1

Tulovero: Ilmastorahaston verojalanjälki koostuu valtaosin 
tuloverosta, jota maksetaan tilikauden tuloksesta. 

Ilmastorahaston tuloksesta 2021 valtaosa koostuu Nesteen 

osinkotuotoista. 2020 tuloveroa maksettiin n. 15 m€ 

kertaluonteisesta osakkeiden luovutuksesta syntyneestä 

laskennallisesta luovutusvoitosta.

Työnantajamaksut: Ilmastorahasto maksaa lakisääteiset 
työnantajamaksut (työeläke-, työttömyys-, sairaus-, 

ryhmähenki-, työtapaturmavakuutus) työntekijöiden 

palkkakuluista.

Ennakonpidätykset ja työntekijöiden sosiaaliturvamaksut:
Ilmastorahasto pidättää ja tilittää Verohallinnolle 

ennakonpidätykset palkoista sekä pidättää palkoista 

työntekijöiden osuudet sosiaaliturvamaksuista 

(työeläkevakuutus ja työttömyysvakuutus).

Arvonlisävero: Ilmastorahaston rahoituspalvelutoiminta on 
arvonlisäverotonta. Siten Ilmastorahasto ei pääsääntöisesti 

voi vähentää ostoistaan arvonlisäveroa ja se jää yhtiön 

kuluksi.



Yhteiskuntavastuun jatkokehitys vuodelle 2022

• Ilmastorahaston oman toiminnan vastuullisuutta kehitetään 
pitkäjänteisesti ja vastuullisuutta ohjaavat keskeiset tekijät ja 
vaikutukset tarkastetaan vuosittain.

• Ilmastorahaston käynnistettyä toimintansa joulukuussa 2020 ja 
ensimmäisten rahoituspäätösten valmistuttua keväällä 2021, moni 
asia yhtiön vastuullisuustyössä on vielä kehitysasteella. 

• Ilmastorahaston vastuullisuusohjelmaa päivitetään vuonna 2022 
sisältämään jokaisen olennaisen ESG-aiheen (200 taloudellinen 
vastuu, 300 ympäristövastuu ja 400 sosiaalinen vastuu) tavoitteet ja 
päämäärät seuraavien ulottuvuuksien kautta:
• Perustaso vuonna 2021 ja lähtökohdat tavoitteille,

• Odotettu tulos tavoitevuonna (määrällinen ja laadullinen),

• Odotettu aikajänne tavoitteiden saavuttamiseen,

• Tavoitteen johtaminen, vastuutus ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi, sekä

• Johtamistavan arviointi.



Esityslista kohta 13

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle



Päätösesitys

Esitetään, että yhtiökokous myöntää vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



Esityslista kohta 14

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista 
päättäminen



Päätösesitys
Voimassaolevat palkkiot

• hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 1500 euroa, 
• varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 850 euroa ja 
• jäsenen kuukausipalkkio 700 euroa
• puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta
• Lisäksi hallitus voi perustaa valiokuntia, joiden kokouksista maksetaan kokouspalkkioita. 

Hallitus on 14.3.2022 päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan.

• Esitetään, että 1.4.2022 alkaen vahvistetaan
• hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 1800 euroa, 
• varapuheenjohtajan kuukausipalkkioksi 1000 euroa ja
• jäsenen kuukausipalkkioksi 800 euroa 
• puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta
• lisäksi hallitus voi perustaa valiokuntia, joiden kokouksista maksetaan kokouspalkkioita

• Esitetään, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.



Esityslista kohta 15

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Päätösesitys

Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilmastorahastolla on hallitus, johon kuuluu 
vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 

Tällä hetkellä hallituksen jäsenmäärä on seitsemän (7).

• Esitetään, että vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi 
seitsemän (7).



Esityslista kohta 16

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta



Päätösesitys

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen 
varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

• Esitetään, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Perttu Puro ja 
varapuheenjohtajana Petri Peltonen. Jäseninä esitetään jatkavan 
Mirva Antila, Kari Hämekoski, Mammu Kaario, Juho Korpi ja Erja 
Turunen. Esitetyt hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa 
hallituksessa jatkamiseen.



Esityslista kohta 17

Tilintarkastajan valinta



Päätösesitys
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla 
tilintarkastuslain mukainen KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. 
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan.

Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 1.1.-31.12.2021 toiminut 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja vastuunalaisena 
tilintarkastajana Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, KHT 
Merja Lindh.

• Esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers [PricewaterhouseCoopers Oy, y-tunnus 
0486406-8]. Tilintarkastusyhteisö on 1.4.2022 alkaen nimennyt 
vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymän 
tilintarkastajan, KHT Ylva Erikssonin.


