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Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus



2022: Toiminnan vakiinnuttaminen ja edelleen 

laajentaminen

• Rahoituspäätösvolyymitavoitteena strategian 

mukainen 130 MEUR vuonna 2023

• Toiminnan kehittäminen:
• Rahoituskriteeristön jatkokehittäminen (esim. 

biodiversiteetin ja luonnon monimuotoisuuden osalta) 
• Toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentaminen 
• Yhtiön instrumentaation kehittäminen

• Laki Ilmastorahastosta: tullut voimaan 20.2.2023, 

mahdollisen asymmetrisen instrumentin käyttöönoton 

arviointi ja valmistelu

• Strategia & hallinto: Toimeenpano jatkuu. 

Jatkokehitystä viitoittavat mm. kokonaisarvioinnin 

sekä sijoitusneuvoston arvioinnin suositukset

• Näkyvyys: Tavoitellaan näkyvyyden kasvua
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Ilmastorahaston 2022 tulosten ja 2023 näkymien yleiskuva

2022: 11 päätöstä, yht. 79,9 MEUR (keskitiketti 7,3 MEUR)

• Laitosinvestointi ja muu infrastruktuuri -kohteet:
• Hycamite 10 M€
• Norsepower 10 M€
• Taaleri Bioteollisuus I –rahasto 15 M€
• QHeat 3,3 M€

• Ilmastoratkaisujen käyttöönoton vauhditus -kohteet:
• Finn Recycling 8 M€

• Digitaaliset ilmastoratkaisut:
• Aeromon 2,4 M€

• DataSpace Europe 1 M€
• Infrakit 6 M€

• Lisäksi kolme vielä julkistamatonta, yht. 24,2 M€

• Yht. 14 MEUR ulosmaksettu 31.12.2022 mennessä

• Deal flow vahva: 324 rahoituskohdetta 31.12.2022

• Strategia: Päivitetty

• Hallinto: Perusrakenteet luotu ja jatkokehitetty

• Näkyvyys: Neutraalia



…
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Omistajan teettämä arviointi Ilmastorahastosta

• Omistaja teetti loppuvuonna 2022 laaja-alaisen arvioinnin Ilmastorahaston käynnistymisen 
onnistumisesta. Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös Ilmastorahaston pääoman määrää 
suhteessa toiminnan jatkuvuuteen. Arvioinnin toteutti KPMG Oy Ab ja sen johtopäätöksenä 
todettiin:

• Yhtiön toiminnalla on korkea yhteiskunnallinen relevanssi.
• Ilmastorahastolla on selkeästi määritelty ja perusteltu erityistehtävärooli, joka asemoi sen 

selkeästi erilleen valtion muista rahoitusyhtiöistä. 
• Hallintorakenteet toimivat hyvin ja ne ovat tukeneet käynnistysvaihetta. 
• Yhtiö on onnistunut rekrytoimaan keskeistä osaamista ja kyvykkyyksiä, mikä mahdollistaa 

toiminnan kasvun tavoiteltuun rahoitusvolyymiin ja toiminnan edelleen kehittämisen.
• Yhtiö on onnistunut positioitumaan rahoitusmarkkinoilla tarkoituksenmukaisesti. Tehdyt 

sijoituspäätökset ja muodostunut hankevirta ovat linjassa erityistehtävän ja tavoitteiden kanssa.
• Yhtiö tarvitsee noin 300 M€ pääomituksen, jotta se pystyy toteuttamaan tavoitteen mukaisen 

130 M€ vuosittaisen rahoitusvolyymin vuosina 2023-2026.

• Ilmastorahasto huomioi kokonaisarvioinnin suositukset jatkokehityksessään:
• Yhtiö ja omistajaohjaus kiinnittävät seuraavina vuosina enemmän huomiota toiminnan 

jatkuvuuden suunnitteluun.
• Operatiivisen johdon, yhtiön hallituksen sekä omistajaohjauksen tulisi käynnistää strateginen 

keskustelu siitä, missä määrin yhtiön sijoitusten riskitasoa on syytä nostaa esimerkiksi käytössä 
olevaa rahoitusinstrumenttivalikoimaa laajentamalla.

• Ilmastorahaston toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta tulee seurata tiiviisti sekä yhtiön 
tekemän oman jatkuvan arvioinnin keinoin että ulkopuolisten arviointien avulla.



…
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Sijoitusneuvoston toiminta 2022

• Sijoitusneuvosto kokoontui vuoden 2022 aikana neljä kertaa.

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

• Arviointi toteutettiin syksyllä 2022 ja sen keskeiset johtopäätökset olivat:

• Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt tavoitellusti. 

• Yhtiön toimiohjeessa annetut kriteerit ohjaavat rahoituskohteiden arviointia ja 
rahoituspäätöksiä, ja toteutuneet sijoitukset noudattavat teemoiltaan Ilmastorahastolle 
annettua tehtävää. 

• Yhtiön tuottaman informaation pohjalta voidaan muodostaa kattava kuva toiminnasta 
ja sen kehitysnäkymistä. 

• Yhtiö on kehittänyt aktiivisesti rahoituskohteiden arviointimenetelmiä, mutta niiden 
kehittämistä on hyvä jatkaa edelleen pidemmän aikavälin arvioinnin mahdollistamiseksi. 

• Toiminnassa ei tällä hetkellä muutostarpeita, mutta yhtiön tulee jatkossakin seurata 
aktiivisesti toimintaympäristön kehitystä.

• Ilmastorahasto huomioi sijoitusneuvoston suositukset jatkokehityksessään
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Näkymät pääomitustarpeisiin 

• Ilmastorahaston talousmalli päivitettiin syksyllä 2022 osana yhtiön pääomatarpeen 
määrittämistä ja omistajan pääomituksen valmistelua. 

• Tuolloin viestimme omistajalle 300 milj. euron pääomitustarpeesta perustuen muun muassa 
130 milj. euron rahoituspäätösvolyymiin vuosina 2023-2026 sekä periaatteelle, jonka mukaan 
yhtiöllä tulisi olla sijoitussitoumuksiaan vastaava määrä likvidiä varallisuutta.

• Talousmalli on herkkä erityisesti Nesteen osinkotuotoille, joiden osalta mallissa hyödynnettiin 
analyytikkoennusteita. Käytettyjen ennusteiden mukaan Nesteen osinkotuloiksi arvioitiin 86 
milj. euroa vuonna 2023 (keskimäärin 79 milj. euroa vuosina 2023-2026). 

• Neste Oyj on julkistanut vuoden 2023 osingonjakoehdotuksensa. Ilmastorahaston 
omistusosuudella ehdotettu osinkotulo jakautuisi varsinaiseen osinkoon 65 milj. euroa, 
ylimääräiseen osinkoon 16 milj. euroa ja toiseen ylimääräiseen harkinnanvaraiseen osinkoon 
16 milj. euroa: yhteensä 97 milj. euroa tai ilman harkinnanvaraista ylimääräistä osinkoa 81 
milj. euroa. Osingonjakoehdotus on linjassa Ilmastorahaston talousmallin kanssa, eli uutta 
pääomatarvetta ei ole osinkonäkymien seurauksena ilmennyt.

• Talousmalli on herkkä myös rahoituspäätösvolyymille. Vuoden 2023 volyymitavoitteeksi on 
talousmallin mukaisesti asetettu 130 milj. euroa.

• Taloudellisesta näkökulmasta yhtiöllä on edellytykset jatkaa sijoitustoimintaansa yhtiöön 
aiempina vuosina kertyneiden osinkotulojen, Nesteen osinkotuottojen ja joulukuussa 2022 
toteutetun 200 milj. euron pääomituksen turvin. Valtion talousarvioon 2023 sisältyy myös 100 
milj. euron määräraha yhtiön myöhempää pääomittamista varten.



Rahan käyttötarkoitus yleensä
käyttöpääoma

Olemassa olevan ilmastoratkaisun
myynnin vauhdittaminen

Rahan käyttötarkoitus yleensä
digitaalisen ilmastoratkaisun
kaupallistamiseen liittyvä
kehitystyö

Uuden digitaalisen ratkaisun, 
päästövähennyksiä tuottavan
ominaisuuden tai data-alustan
kehittäminen

Rahan käyttötarkoitus yleensä
CAPEX

Ilmastoratkaisun skaalaus
teolliseen mittakaavaan tai 
ilmastoratkaisujen
kaupallistamista ja skaalausta
mahdollistava infrastruktuuri

Ilmastorahasto keskittyy ilmastoratkaisujen
markkinoilletulon kolmeen rahoituksen pullonkaulaan:

Laitosinvestoinnit ja muu

ilmastoinfrastruktuuri

Ilmastoratkaisujen

käyttöönoton vauhdittaminen

Digitaaliset

ilmastoratkaisut

Vuodesta 2023 alkaen Ilmastorahaston rahoitusosuuden koko on pääsääntöisesti 4–40 miljoonaa euroa.
Vaihteluvälin alalaita on soveltuvampi erityisesti digitaalisille kohteille ja ylälaita laitosinvestoinneille.
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Ilmastorahaston rahoituskohteet jakautuvat tasaisesti 
rahoituskategorioiden kesken

Laitosinvestoinnit

ja muu ilmasto-

infrastruktuuri

Ilmastoratkaisujen

käyttöönoton

vauhdittaminen

Digitaaliset

ilmastoratkaisut
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Ilmastorahaston rahoitus on osaltaan vaikuttamassa merkittävän, 
jopa 287MtCO2e/10v hiilikädenjäljen, eli globaalin 
päästövähennyspotentiaalin syntyyn
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Ilmastorahaston hankevirta on vahva ja jakautuu tasaisesti 
ilmastonmuutoksen torjunnan eri osa-alueille

58

48

Kiertotalous ja jäte

Rakennukset ja rakentaminen

Uusiutuva energia

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

Biotalous

Energiaverkot ja varastointi

Hiilen talteenotto ja kompensaatio

Ruoka, maatalous ja maankäyttö

Liikenne ja logistiikka

Teollisuus

43

30

22

30

23

18

21

26

Digitaaliset ilmastoratkaisut

Laitosinvestoinnit ja muu ilmastoinfrastruktuuri

Ilmastoratkaisujen käyttöönoton vauhdittaminen

N=319kpl 27.2.2023
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Kysyntä Ilmastorahaston rahoitukselle on vakiintunut yli miljardin 
euron tasolle, tällä hetkellä yli 1,5mrdEUR

YHT. 319 

Rahoituskohdetyypit
Investointiaihioiden lukumäärä

Arvioitu tarve Ilmastorahaston 
rahoitusosuudelle 

Laitosinvestoinnit ja muu 
ilmastoinfrastruktuuri 124 903 M

Ilmastoratkaisujen käyttöönoton 
vauhdittaminen 136 523 M

Digitaaliset ilmastoratkaisut 59 91 M

1517M
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Tilinpäätöksen esittäminen



…

14.3.2023 19

Hallituksen toimintakertomuksen 2022 keskeiset kohdat

• Yhtiön toiminta ja toimintaympäristö:

• Yhtiön toiminta keskittyi:

• rahoituspäätösten valmisteluun ja toimeenpanoon: päätöksiä yht. 11 kpl, 79,9 M€, joista 
julkaistiin 2022 aikana 5 kpl, 29,7 M€

• henkilöstön rekrytointeihin ja perehdyttämiseen

• yhtiön ja sen hallinnon kehittämiseen: erityistehtäväyhtiölain valmistelu, sijoitusneuvoston ja 
omistajan arviot, sisäinen tarkastus ja sisäisten ohjeiden/käytäntöjen kehittäminen

• Toimintaympäristö: Todettu Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaatio, yksityisen rahoitusosion 
varmistumisen hidastuminen. Tehty harkiten ehdollisia rahoituspäätöksiä.

• Taloudellinen tilanne

• Toteutettu 200 M€ pääomitus sekä 100 M€ määrärahan sisältyminen valtion 2023 talousarvioon

• Yhtiön omistukset

• Nesteen osakkeiden markkina-arvon kehitys vuoden alun 2,77 mrd:sta vuoden lopun 2,75 mrd:n 
euroon ja vaikutus taseen eriin

• Riskit ja riskienhallinta: kuvattu keskeiset riskikategoriat ja yhtiön riskienhallintaperiaatteet



…
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Hallituksen toimintakertomuksen 2022 keskeiset kohdat (jatkuu)

• Hallinnon kuvaus: hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja sijoitusneuvoston kokoonpano vuoden aikana

• Henkilöstö ja ympäristövaikutukset

• Henkilöstön lukumäärän kehitys, tehtyjen sijoituspäätösten päästövähennyspotentiaali sekä IR:n 
oma hiilijalanjälki. Viitataan yhtiökokouksen jälkeen julkaistavaan vuosiraporttiin.

• Arvio todennäköisestä kehityksestä sekä olennaiset tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat:

• Rahoituspäätösten valmistelu, 130 M€ rahoituspäätösvolyymitavoite 2023

• Kehityskohteet: rahoituskriteeristön jatkokehittäminen (esim. biodiversiteetin ja luonnon 
monimuotoisuuden osalta), toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentaminen sekä 
yhtiön instrumentaation kehittäminen

• Ilmastorahastosta annetun lain voimaantulo 20.2.2023 sekä mahdollisuus valtiontukitoiminnan 
aloittamiseen

• Alkuvuodesta julkaistut rahoituspäätökset (3 kpl, yht. 26 M€) sekä rahoituksen maksut (yht. 7 M€ 
kolmelle eri rahoituksen saajalle)

• Nesteen osingonjako: osinkotuloiksi ennustetaan vuonna 2023 yhteensä noin 97 M€, mikä on noin 
45 M€ ja noin 85 % enemmän kuin vuonna 2022. Osinkotulo jakautuu varsinaiseen osinkoon 65 M€, 
ylimääräiseen osinkoon 16 M€ ja toiseen ylimääräiseen harkinnanvaraiseen osinkoon 16 M€.

• Osingonjakoehdotuksena on, että osinkoa ei jaettaisi



…
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Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2022

Kommentit
• Operatiivisten sijoitusten (pääomalainojen) 

korkotuotot kirjattu 2022 liikevaihtoon 

tilintarkastajan kanssa käsitellyn esittämistavan 

muutoksen mukaisesti (2021 kirjattu 

rahoitustuottoihin). Liitetiedoissa on kuvattu 

esittämistavan muutos ja esitetty 

vertailukelpoisina ne tuloslaskelman erät, joihin 

muutos vaikuttaa. Taseeseen tai 

rahoituslaskelmaan muutoksella ei vaikutusta.

• Rahoitustuotoissa olevat korkotuotot nousseet 

korkotason nousun ansiosta sekä rahavarojen 

kasvun ansiosta.

• Rahoituskuluissa näkyy 298 k€ arvonalentumista 

korkorahastoista. Liitetiedoissa täsmennetään, 

että kyseessä on realisoitumaton 

arvonalentuminen. Alkuvuoden aikana 

rahastojen arvot ovat palautuneet ja 

28.2.2023 rahastojen arvot yhteenlaskettuna 

n. 275 k€ voitolla.



…
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Tase 31.12.2022
Kommentit
• Nesteen osakkeet on 2021 tilinpäätöksen 

tavoin arvostettu käypään arvoon. 

Pääomarahasto-osuudet sisältyvät myös 

samalle sijoitusten riville Muut osakkeet ja 

osuudet. Erä on eritelty liitetiedoissa.

• Pysyvien vastaavien sijoitusten pääomalainat 

(rivi Muut saamiset) on arvostettu 

hankintamenoon. Arvostusta tarkasteltu 

ennen vuodenvaihdetta sekä päivitetty 

tarvittavilta osin alkuvuodesta. Ei ole todettu 

tarvetta arvonalennuksille.

• Pääomalainojen kertyneet korot on joko 

pääomitettu lainasopimusten mukaisesti tai 

esitetty pitkäaikaisissa saamisissa.

• Rahoitusarvopaperien korkorahasto-osuudet 

arvostetaan hankintamenoon tai sitä 

alempaan markkina-arvoon. Markkina-arvo 

ollut vielä 31.12.2022 hankintamenoa alempi, 

joten kirjattu realisoitumatonta 

arvonalentumista 298 k€. Alkuvuoden aikana 

rahastojen arvot ovat palautuneet ja 

28.2.2023 rahastojen arvot yhteenlaskettuna 

n. 275 k€ voitolla.



…
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Tase 31.12.2022
Kommentit
• 200 M€ pääomitus näkyy oman pääoman 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 

kasvuna.

• Käyvän arvon rahaston ja laskennallisten 

verovelkojen muutos johtuu Nesteen 

osakkeiden käyvän arvon alentumisesta 

osakekurssin laskun myötä.



…
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Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2022

Kommentit

• Liikevaihtoon kirjatut korkotuotot 

ovat jaksotettuja (kyseessä ei 

rahavirta), joten erä esitetty 

oikaisueränä.

• Myös korkorahastojen 

realisoitumaton arvonalentuminen 

esitetty oikaisueränä.

• Maksetut pääomalainat ja 

pääomarahastosijoitukset näkyvät 

investointien rahavirrassa.

• Rahoituksen rahavirta sisältää svop-

sijoituksena toteutetun 200 M€ 

pääomituksen.

• Sijoitukset korkorahastoissa sisältyvät 

rahavaroihin.
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Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
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Tilinpäätöksen vahvistaminen
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Päätösesitys

Esitetään, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.
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Taseen osoittaman voiton käyttäminen
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Päätösesitys

Esitetään, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos kirjataan 

edellisten tilikausien voittovaroihin.
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Palkat ja palkitseminen
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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 2022 palkkaa luontaisetuineen 252 800 
€ (252 000 € vuonna 2021)

• Johtoryhmän muille jäsenille maksettiin palkkaa luontaisetuineen vuonna 2022 
yhteensä 641 125 € (543 910 € vuonna 2021, jonka aikana johtoryhmän koko 
kasvoi).

• Ilmastorahastolla ei ole toistaiseksi käytössä kannustinpalkkausta

• Yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkitsemisesta. Vuonna 2022 hallitukselle 
maksettiin kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 130 050 € (116 150 euroa 
vuonna 2021)
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Yritysvastuu
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Ilmastorahaston toiminnan vastuullisuus on yhdenmukaista omistajan 
linjausten kanssa

OMISTAJAN LINJAUKSET VALTIONYHTIÖIDEN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINNILLE 

OMISTAJAPOLIITTISEN PERIAATEPÄÄTÖKSEN 
LINJAUKSET: 

ILMASTORAHASTON KÄYTÄNNÖT:

Yhtiöiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista 

liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritysvastuun johtamista

Vaikuttavuus ohjaa yhtiön toimintaa tuoton maksimoinnin sijaan ja vastuullisuus on 

keskeinen osa Ilmastorahaston rahoitustoimintaa ohjaavaa kriteeristöä.

Yritysten on tunnistettava oman toimintansa 

ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristölle ja luonnon 

monimuotoisuudelle sekä asettavat niille verrokkiyhtiöihin 

nähden kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet  

Ilmastorahaston oman toiminnan hiilijalanjälki 2022 on 99 t CO2-ekv (scope 3 

upstream). Yhtiöllä ei ole suoria Scope 1 tai epäsuoria Scope 2 päästöjä. Keinoja 

yhtiön oman toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi pyritään 

löytämään jatkuvasti. 

Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan 

huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja 

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi 1,5 asteeseen

Lopullisten rahoituskohteiden valinta tehdään yhtiötason sekä 

investointikohtaisten vaikuttavuuskriteerien perusteella. Kriteeristö nostaa esille 

mm. päästövähennys-, luonnonvara- ja luonnon monimuotoisuusvaikutuksia 

arviointikriteereinä. Vuoden 2022 rahoituskohteiden yhteenlaskettu teoreettinen

10v kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on 102 Mt CO2-ekv.

Ihmisoikeudet on otettava huomioon läpinäkyvästi niin 

omassa toiminnassa kuin alihankintaketjuissa huomioiden 

YK:n periaatteiden vaatimukset 

Yhtiöllä on omaa rahoitustoimintaa, henkilöstöä ja kumppaneita koskeva eettinen 

ohjeistus sisältäen mm. lahjonnan vastaisen ohjeistuksen. Yhtiöllä on 

Whistleblowing-käytäntö ja -kanava. Ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten arviointi

Ilmastorahaston arvoketjussa on yksi tunnistetuista kehityskohteista.

Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttyä Ilmastorahasto maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yritysvastuun riskit ovat osa 

riskienhallintaa. 

Merkittävistä havainnoista, tehdyistä toimenpiteistä ja 

mitattavien tavoitteiden saavuttamisesta on raportoitava 

omistajalle

Yhtiö raportoi toiminnastaan omistajalle säännöllisin väliajoin, ja aina merkittävien 

muutosten yhteydessä. Ilmastorahasto raportoi vastuullisuuden toteutumisesta 

vuodesta 2022 eteenpäin integroidun talous- ja vastuullisuusraportin, eli yhtiön 

vuosiraportin, kautta. 



14.3.2023 38

2022 yhtiön vastuullisuusohjelma päivitettiin vastuullisuustavoittein, 
joiden saavuttaminen kuvataan vuosiraportilla

VASTUULLISUUSOHJELMA

• Ilmastorahaston

vastuullisuusohjelma

ohjaa yhtiön oman

toiminnan

vastuullisuutta.

• 2022 omalle

toiminnalle ja

operatiiviselle

rahoitustoiminnalle

asetetut

vastuullisuustavoitteet

saavutettiin pääosin. 

Kehitystyö jatkuu

vuonna 2023.
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Ilmastorahaston 2022 vuosiraportti yhdistää tilinpäätöksen sekä
yhteiskuntavastuuraportoinnin
Ilmastorahaston vuosiraportti jakautuu neljään osioon: 

1. Vaikuttavuutta rahoitustoiminnalla – Ilmastorahaston portfolion

yleistilanne, vuoden 2022 rahoituskohteet, vuoden 2021 

rahoituskohteiden seuranta ja yhtiön hankevirta vuoden 

lopussa.

2. Vastuullista yritystoimintaa – yhtiön oma toiminta, hiilijalanjälki, 

henkilöstöasiat ja taloudellinen arvon tuottaminen.

3. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa – vuoden aikana 

toteutetut tilaisuudet, kyselyt ja viestintä.

4. Tilinpäätös ja toimintakertomus – vuoden olennaiset 

tapahtumat, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

• Vuosiraportin vastuullisuussisällöt on koostettu viitaten GRI

Standards 2021 -yritysvastuuraportointiviitekehyksen mukaiseen 

sisältöön (with reference) Ilmastorahastolle olennaisilta osin.

• Raportti on yhtiökokousaineiston liitteenä.

VUOSIRAPORTOINTI 
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Ilmastorahaston vuoden 2022 hiilijalanjälki
VUOSIRAPORTTI 2022 
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• Ilmastorahastolle on tärkeää henkilöstön

hyvinvointi ja turvallinen työympäristö. 

Vastuullisuus on myös olennainen osa yhtiön

henkilöstön osaamista. 

• Ilmastorahaston Code of Conduct kokoaa 

yhteen yhtiön keskeiset eettiset ohjeistukset.

• Ilmastorahastolla on käytössä kaikille avoin 

Whistleblowing-kanava havaittujen 

epäkohtien ja väärinkäytösten 

luottamuksellista ja anonyymia ilmoittamista 

varten.

• Yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä 

EU:n tietosuoja-asetusta ml. tietosuoja- ja

evästeselosteet.

• Rahoituskohteet raportoivat sosiaaliseen 

vastuuseen liittyvistä teemoista osana 

vuosiraportointia. 

VUOSIRAPORTTI 2022 

Sosiaalinen vastuu näkyy Ilmastorahastossa
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Ilmastorahaston verojalanjälki 2022 ja 2021, M€
Maksettavat 2022 2021

Tulovero 9,6 9,6

Työnantajamaksut 0,4 0,3

Ostojen 

vähentämätön 

ALV 0,4 0,3

Tilitettävät 2022 2021

Ennakonpidätykset 

palkoista ja 

palkkioista 0,7 0,5

Työntekijöiden 

sosiaaliturvamaksut 0,1 0,1

Yhteensä 11,2 10,8

Tulovero: Ilmastorahaston verojalanjälki koostuu valtaosin 
tuloverosta, jota maksetaan tilikauden tuloksesta. 2021 

tapaan Ilmastorahaston tuloksesta 2022 valtaosa koostuu 

Nesteen osinkotuotoista.

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. Yhtiöllä on kuitenkin arvonlisäveron 

vähennysoikeus edelleenveloitettavien

rahoituspäätösvalmistelun kulujen osalta. Muilta osin ostojen 

arvonlisäveroja ei voida vähentää ja ne jäävät yhtiön 

kuluksi.
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Vastuullisuuden jatkokehitystyö vuonna 2023 
• Ilmastorahaston oman toiminnan vastuullisuutta kehitetään

pitkäjänteisesti ja vastuullisuutta ohjaavat keskeiset tekijät, 

vaikutukset ja tavoitteet tarkistetaan vuosittain.  

• Keväällä 2023 toteutetaan olennaisuusanalyysi, johon 

osallistetaan yhtiötä ja keskeisimpiä sidosryhmiä esimerkiksi 

kyselyiden, työpajojen ja/tai haastattelujen avulla. Tarkoituksena 

on tunnistaa yhtiön sidosryhmille vastuullisuuden kannalta 

tärkeimmät painopistealueet ja yhtiön vastuullisuusohjelmaa 

päivitetään tulosten mukaisesti.

• Ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten arviointi Ilmastorahaston 

arvoketjussa on yksi tunnistetuista kehityskohteista. 

• Yhtiö pyrkii löytämään keinoja pienentää oman toimintansa 

hiilijalanjälkeä tulevina vuosina. 

• Ilmastorahasto kehittää kassavarojen sijoitustoimintaansa ja 

tärkeä osa kehitystyötä on kestävyysnäkökulmien huomioiminen

salkkutason tavoitteiden asetannassa ja seurannassa sekä 

yksittäisten sijoituskohteiden valinnassa.

KEHITYSTYÖ



Esityslista kohta 13

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle
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Päätösesitys

Esitetään, että yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajalle.



Esityslista kohta 14

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista 
päättäminen
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Päätösesitys

Voimassaolevat palkkiot
– hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 1800 euroa, 

– varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1000 euroa ja 

– jäsenen kuukausipalkkio 800 euroa

– puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta

– Lisäksi hallitus voi perustaa valiokuntia, joiden kokouksista maksetaan kokouspalkkioita. Hallitus perusti 
14.3.2022 tarkastusvaliokunnan.

• 1.4.2023 alkaen vahvistetaan
– hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 2000 euroa, 

– varapuheenjohtajan kuukausipalkkioksi 1100 euroa ja

– jäsenen kuukausipalkkioksi 900 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
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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
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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
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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.-31.12.2022 toiminut 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena 
tilintarkastajana on 31.3.2022 saakka toiminut Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja KHT Merja Lindh ja 1.4.2022 alkaen 
Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson.

• Esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers [PricewaterhouseCoopers Oy, y-tunnus 0486406-
8] ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson.



Esityslista kohta 18

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
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Päätösesitys

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Muutoksen 
sisältö on osakeyhtiölaissa säädetysti mainittu 
yhtiökokouskutsussa.

• Ilmastorahasto Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön 
toimialaa (2§) koskeva kohta päivitetään yhdenmukaisemmaksi 
20.2.2023 voimaan tulleen Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion 
kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain (173/2023) 
sananmuodon kanssa.  



Esityslista kohta 19

Muut mahdolliset asiat 



Esityslista kohta 20

Kokouksen päättäminen
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