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Ilmastorahaston hallituksen toimintakertomus 2021 
 
 
Yhtiön toiminta ja toimintaympäristö 
 
Ilmastorahaston toiminta tiiviisti 
 
Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta 
keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden 
vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto osallistuu 
merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhtiön 
rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa 
mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. 
 
Ilmastorahasto ei pyri maksimoimaan oman toimintansa tuottoa, vaan 
toteuttamaan yhteiskunnalliset tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja 
maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Yhtiön tekemien sijoitusten ja 
rahoituksen kohteiden toiminnan tulee pitkällä aikavälillä olla kokonaisuutena 
arvioiden itsekannattavia. 
 
Toimiohjeen mukaan Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen 
mittaluokan skaalaukset, mutta yhtiö voi olla myös mukana erilaisissa julkisissa 
alustoissa, yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkeissa, ja perustaa tai olla 
sijoittajana rahastoissa. Ilmastorahasto voi osallistua niin yksityisten kuin julkisten 
toimijoiden vetämiin investointikokonaisuuksiin. Yhtiö voi myöntää oman ja 
vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta. Avustuksia tai tukia 
Ilmastorahasto ei myönnä toimintansa alkuvaiheessa. 
 
Ilmastorahaston vuosi 2021 
 
Yhtiön toiminta vuonna 2021 keskittyi rahoitustoiminnan käynnistämiseen ja 
rahoituspäätöksiin, henkilöstön rekrytointeihin ja perehdyttämiseen sekä yhtiön 
ja sen hallinnon kehittämiseen. Ilmastorahaston hallitus päätti seitsemästä 
rahoituspäätöksestä, joiden yhteenlaskettu summa on 45,5 miljoonaa euroa. 
31.12.2021 mennessä näistä on maksettu rahoituksen saajille 6 miljoonaa 
euroa.  
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Rahoituspäätökset kohdistuivat seuraaviin yhtiöihin: 
 
Yhtiö Rahoitettava toiminta Instrumentin tyyppi Euromäärä 
Solar 
Foods  

Demolaitos Suomeen Pääomalaina, vaihto-
oikeudellinen 

10 MEUR 

Elstor Lämpövaraston 
käyttöönoton 
vauhdittaminen 

Pääomalaina, vaihto-
oikeudellinen 

4 MEUR 

Magsort Laiteinvestointien 
rahoittaminen 

Pääomalaina, jossa 
voitto-
osuuskomponentti 

4,5 MEUR 

Betolar Digitaalisen alustan 
kaupallistaminen 

Pääomalaina, jossa 
korkopreemio 

7 MEUR 

Aurelia 
Turbines  

Sellaisten turbiinien 
käyttöpääoman 
rahoittamiseen, joissa on 
merkittävä 
päästövähennyspotentiaali 

Pääomalaina, jossa 
vaihto-oikeus 
kestävyyskannustimella 

5 MEUR 

P2X Ensimmäisen vihreän vedyn 
tuotantolaitoksen 
laitosinvestointitarpeet 

Pääomalaina, jossa 
vaihto-oikeus 
kestävyyskannustimella 

10 MEUR 

Joensuu 
Biocoal  

Ensimmäisen biomassan 
torrefiointiteknologian 
demolaitoksen rahoitus 

Pääomalaina, vaihto-
oikeudellinen 

5 MEUR 

 
 
Lisäksi vuoden aikana kerrytettiin ja analysoitiin mahdollisia tulevia 
rahoituskohteita. Tulevalle toiminnalle potentiaalisia rahoituskohteita oli 
vuoden lopussa 319 kappaletta.  
 
Yhtiön hallitus hyväksyi keväällä 2021 toiminnan keskeiset linjaukset sisältävän 
strategian omistajan antaman toimiohjeen toteuttamiseksi. Myös yhtiön 
hallinto- ja ohjausjärjestelmä otettiin käyttöön ja sitä kehitettiin tilikauden 2021 
aikana. Yhtiön päätöksenteko- ja valvontamekanismit kuvattiin selvityksessä 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, minkä lisäksi laadittiin mm. Code of Conduct, 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, johdon ja henkilöstön 
esteellisyysohjeet ja toimintamallit, sijoituspolitiikka sekä vastuullisuusohjelma.  
 
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.  
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Arvioinnin keskeisenä johtopäätöksenä sijoitusneuvosto totesi Ilmastorahaston 
ohjauskehikon 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. 
 
Taloudellinen tilanne  
Taloudellisesta näkökulmasta yhtiöllä on edellytykset jatkaa 
sijoitustoimintaansa yhtiöön aiempina vuosina kertyneiden osinkotulojen, 
Nesteen osinkotuottojen ja yhtiölle varatun 300 miljoonan euron pääomituksen 
turvin. Pääomituksesta tiedotettiin 2.6.2020 neljännen lisätalousarvion 
yhteydessä. Omistaja ei ole kuitenkaan toteuttanut pääomitusta 31.12.2021 
mennessä, joten sitä ei ole sisällytetty vuoden 2021 tilinpäätökseen.   
 
Ilmastorahaston toiminnan kannalta olennaiset taloudelliset tunnusluvut on 
esitetty alla olevassa taulukossa. 
 
 2021 2020 2019 
Tuotot omistuksista 
ja sijoituksista1 

51 198 891 163 826 330 71 762 276 

Tilikauden tulos 38 333 516 133 104 856 59 154 438 
Omavaraisuusaste2 91 % 88 % 100 % 

 
1 Sisältää rahoitustuotot sekä 2020 ja 2019 rahoitustuottojen lisäksi liikevaihtoon 
merkityt tuotot sijoituksista 
 
2 Omavaraisuusaste on laskettu seuraavasti: 
 

                         oma pääoma    x 100 
   taseen loppusumma – saadut ennakot 

 
 
Yhtiön omistukset 
Yhtiö omistaa 8,3 % osuuden Neste Oyj:n osakkeista. Omistusten markkina-arvo 
oli vuoden 2021 alussa noin 3,8 miljardia euroa ja vuoden lopussa noin 2,8 
miljardia euroa. Markkina-arvon lasku johtuu Nesteen osakkeen kurssin laskusta 
vuoden 2021 aikana. Markkina-arvon lasku näkyy taseen pysyvien vastaavien 
sijoitusten pienenemisenä sekä vastaavasti omassa pääomassa käyvän arvon 
rahaston pienemisenä ja pitkäaikaisissa veloissa laskennallisen verovelan 
pienenemisenä. Vuonna 2020 tehtiin muutos tilinpäätöksen 
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laadintaperiaatteisiin ja Nesteen omistukset siirrettiin taseen vaihto-
omaisuudesta pysyvien vastaavien sijoituksiin. Samaa periaatetta on 
noudatettu myös tilikauden 2021 tilinpäätöksessä. Yhtiöön osinkotuloista 
kertyneet kassavarat on sijoitettu 3–6 kuukauden määräaikaistalletuksiin sekä 
likvideihin korkorahastoihin negatiivisten korkojen välttämiseksi. 
 
Neste Oyj:n omistuksen osalta omistajaohjaus säilyy valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausosastolla, vaikka Ilmastorahasto Oy:n omistajaohjaus siirtyi 
21.12.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle. Yhtiöllä on Nesteen osakkeita koskeva 
hallinnointisopimus valtioneuvoston kanslian kanssa. 
 
 
Riskit ja riskienhallinta 
Riskienhallinnan avulla Ilmastorahaston on mahdollista saavuttaa omistajan 
yhtiölle asettamat tavoitteet yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta turvaten 
samalla toiminnan tehokkuuden, jatkuvuuden sekä turvallisuuden.  
 
Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön kantamat riskit ovat 
oikeassa suhteessa sen riskinkantokykyyn ja että päätöksenteon tueksi on 
käytettävissä riittävät ja luotettavat tiedot. Riskienhallinnan tehtävänä on myös 
varmistaa, ettei yhtiöllä ole hallitsemattomia riskejä liittyen sen toimintaan, 
henkilöstöön, omaisuuteen, organisaatioturvallisuuteen tai 
toimintaympäristöön taikka asiakkaille ja muille sidosryhmille tehtyjen 
sitoumusten toteutumiseen. 
 
Vuonna 2021 laadittiin Ilmastorahaston    sisäisen    valvonnan    ja 
riskienhallinnan ohjeistus, jonka Ilmastorahaston hallitus vahvisti. Ohjeistus 
määrittää yhtiön riskienhallinnan tavoitteet sekä riskienhallinnan järjestämisen 
periaatteet, yhtiölle   merkittävimmät riskit, riskienhallinnan toimintamallien 
pääpiirteet ja vastuunjaon sekä seuranta- ja raportointikäytännöt.  
 
Ilmastorahaston keskeiset riskikategoriat ovat operatiiviset riskit, taloudelliset 
riskit, strategiset riskit, säännösten noudattaminen sekä maine- ja 
vastuullisuusriskit. Operatiiviset     ja     taloudelliset     riskit     ovat     
Ilmastorahaston     toiminnan kannalta merkittävimpiä. 
 
Koska     Ilmastorahaston     toiminnan     luonteeseen     voi     kuulua     yksityisiä 
kanssasijoittajia korkeamman riskin kantaminen yksittäisissä 
rahoituskokonaisuuksissa ja yhtiön rahoituksen kohteena ovat merkittävän 
mittaluokan (jopa 10–20 miljoonaa euroa/sijoitus) yksittäiset 
investointikokonaisuudet, operatiivisten riskien hallinta korostuu kauttaaltaan 
osana yhtiön investointitoimintaa. Operatiivisia riskejä hallitaan laaja-alaisella 
potentiaalisten rahoituskohteiden hankinnalla   sekä   huolellisella   ja   
moniportaisella   analyysillä   ennen   yhtiön rahoituspäätöksen tekemistä. 
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Suurimpana taloudellisena riskinä on Ilmastorahaston taseen pohjautuminen 
suurelta osin yhden yrityksen (Neste Oyj) omistuksen varaan. Omistukseen liittyy 
Nesteen osakekurssiriski ja toiminnan rahoituksen näkökulmasta myös riski 
Nesteen osinkotulojen kehityksestä. Ilmastorahaston likvidien varojen hallinta 
korostuu osakeomistusta tasapainottavana tekijänä. Myös muita talousriskejä 
hallitaan   huolellisella   likvidien   varojen   sijoittamisella   sekä   jatkuvalla ja 
aktiivisella talouden seurannalla sekä raportoinnilla. 
  
Muita operatiivisia riskejä (esim. henkilöstöön, järjestelmiin, toimintamalleihin tai 
yhteistyökumppaneihin liittyen) hallitaan ja pienennetään erityisesti selkeän 
ohjeistuksen ja vastuunjaon kautta. Vahinkoriskeiltä suojaudutaan myös 
vakuutuksella. 
 
Yhtiössä on käytössä whistleblowing-kanava, minkä kautta kuka tahansa voi 
ilmoittaa nimettömästi mahdollisen havainnon Ilmastorahaston, sen 
kumppanien tai yhtiön rahoituskohteiden epäeettisistä ja lainsäädännön 
vastaisista toimista.   
 
 
Hallinto 
Ilmastorahasto Oy:n hallituksessa toimi vuonna 2021 puheenjohtajana 
toimitusjohtaja Perttu Puro ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri Petri 
Peltonen sekä hallituksen jäseninä toimitusjohtaja Mirva Antila, Senior 
Programme Manager Kari Hämekoski, hallitusammattilainen Mammu Kaario, 
kehittämisjohtaja Juho Korpi sekä johtaja Erja Turunen. Hallituksen 
kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2021. Hallitus kokoontui 
tilikauden aikana 14 kertaa. 
 
Omistajan 21.12.2020 antamalla päätöksellä yhtiölle nimitettiin sijoitusneuvosto 
toimikaudelle 2020–2022. Sijoitusneuvoston tavoitteena on varmistaa 
poikkihallinnollinen näkökulma Ilmastorahaston toimintaan ja muodostaa 
näkymä valtioneuvoston yhteisistä strategisista tavoitteista. Tarkoituksena on 
parantaa Ilmastorahaston toiminnan vaikuttavuutta ja kykyä toimeenpanna 
horisontaalisia tavoitteita. Sijoitusneuvoston kokoonpano muuttui vuoden 2021 
aikana liikenne- ja viestintäministeriön jäsenten osalta. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
jäsen: osastopäällikkö Ilona Lundström 
henkilökohtainen varajäsen: teollisuusneuvos Sampsa Nissinen 
 
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto 
jäsen: finanssineuvos Maija Strandberg 
henkilökohtainen varajäsen: finanssineuvos Petri Vihervuori 
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Valtiovarainministeriö 
jäsen: erityisasiantuntija Ilari Varjus 
henkilökohtainen varajäsen: budjettineuvos Johanna von Knorring 
 
Ympäristöministeriö 
jäsen: kansliapäällikkö Juhani Damski 
henkilökohtainen varajäsen: ylijohtaja Leena Ylä-Mononen 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
jäsen: hallitusneuvos Sanna Ruuskanen, syksystä 2021 alkaen osastopäällikkö 
Juhapekka Ristola  
henkilökohtainen varajäsen: erityisasiantuntija Atro Andersson, syksystä 2021 
alkaen erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen 
 
Sijoitusneuvosto kokoontui vuoden 2021 aikana kolme kertaa. 
 
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja 
Lindh. 
 
Henkilöstö ja ympäristövaikutukset 
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden päättyessä 15 työntekijää. Toimitusjohtajana 
toimi DI Paula Laine. Yhtiöön palkattiin vuoden 2021 aikana seitsemän uutta 
työntekijää. 
 
 2021 2020 2019 

Henkilöstön 
keskimääräinen 
lukumäärä (hlö) 

11 9 7  

Palkat ja palkkiot 
(EUR) 

1 317 199 1 159 621 1 434 082 

 
Ilmastorahaston toiminta perustuu ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin ja yhtiön 
toimiohje, strategia ja rahoituskriteerit sisältävät ympäristönäkökohtien 
huomioimisen periaatteet. Erityisesti rahoituskriteerit määrittävät, miten kyseiset 
periaatteet käytännössä ohjaavat operatiivista sijoitustoimintaa. 
Rahoituskriteerien yhtenä kynnysehtona on EU-taksonomian nk. Do no 
significant harm -tarkastelu eli yksikään Ilmastorahaston rahoituskohde ei saa 
aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle tai ympäristölle. 
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Vaikuttavuuskriteereissä arvioidaan muun muassa rahoituskohteiden 
päästövähennyspotentiaalia sekä EU-taksonomianmukaisuutta. 
 
Vuoden 2021 rahoituskohteiden yhteenlaskettua päästövähennyspotentiaalia 
on arvioitu ja esitetty kahdella eri luvulla: mikäli jokaisen seitsemän 
rahoituskohteen liiketoimintasuunnitelmat onnistuisivat täysimääräisesti, 
teoreettinen yhteenlaskettu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali 
kymmenen vuoden ajalta on noin 186 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 
Liiketoimintasuunnitelmiin sisältyy kuitenkin aina riskiä ja suuren osan 
päästövähennyspotentiaalista kohdentuessa kahteen rahoituskohteeseen, 
riskitason huomioiva arvio vuoden 2021 rahoituskohteiden kumulatiivisesta 
päästövähennyspotentiaalista kymmenen vuoden ajalta on alle 50 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.  
 
Vuonna 2021 Ilmastorahaston oman toiminnan hiilijalanjäljeksi laskettiin 
77tCO2e. Tulos ei sisällä yhtiön portfoliokohteita eikä yhtiön due diligence -
kustannuksia. 
 
Tarkempia tietoja henkilöstöstä ja ympäristövaikutuksista, sekä niihin liittyvistä 
epävarmuuksista on saatavilla erillisestä Ilmastorahaston 
yhteiskuntavastuuraportista 2021, joka julkaistaan maaliskuussa 2022 
varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.  
 
Yhtiön omistusrakenne ja osakkeet 
Suomen valtio omistaa kaikki yhtiön osakkeet. Yhtiön osakkeita on 250 kpl. 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
Vuonna 2022 Ilmastorahasto jatkaa rahoituspäätösten valmistelua ja 
toteuttamista noudattaen toimiohjeessa saamaansa tehtävää 
ilmastonmuutoksen torjumisessa, teollisuuden vähähiilisyyden 
vauhdittamisessa sekä digitalisaation edistämisessä. Toimintaa ohjaamaan 
asetettiin vuoden 2022 tavoitelluksi rahoituspäätösten volyymiksi 80 miljoonaa 
euroa. Ilmastorahastolla on hankevirrassa vuoden 2021 lopussa yhteensä 319 
potentiaalista rahoituskohdetta, mikä luo hyvät edellytykset asetetun 
rahoitusvolyymin tavoitteluun.  

Ilmastorahaston toimiohjeen mukaan yhtiö voi käyttää 
rahoitusinstrumenteissaan valtiontukea. Valtiontukien myöntäminen pitää 
sisällään julkisen vallan käyttöä ja on julkinen hallintotehtävä. Koska julkinen 
hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain 
nojalla, työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltiin hallituksen esitys 
Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. 
Esitysluonnos oli lausuntokierroksella, joka päättyi 31.1.2022. Työ- ja 
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elinkeinoministeriön tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan 
eduskunnalle kevätistuntokauden 2022 aikana. Lakiesityksessä yhtiötä ei 
velvoiteta käyttämään EU:n valtiontueksi katsottavia rahoitusinstrumentteja, 
mutta lakiluonnos mahdollistaisi valtiontuen myöntämisen jatkossa. 

Vuoden 2022 keskeisiä kehityskohteita ovat Ilmastorahaston toiminnan 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentaminen, yhtiön instrumentaation 
kehittäminen sekä vastuullisuuden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tavoitteiden täsmentäminen.  
 
 
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 
 
Ilmastorahasto on jatkanut rahoituspäätösten valmistelua ja toteuttamista. 
Ennen hallituksen tilinpäätöskokousta 14.3.2022 Ilmastorahaston hallitus on 
tehnyt ja julkistanut seuraavan rahoituspäätöksen:  
 
Yhtiö Rahoitettava 

toiminta 
Instrumentin tyyppi Euromäärä 

QHeat  Porakonekaluston 
hankinta 

Pääomalaina, vaihto-
oikeudellinen 

3,3 MEUR 

 
Neste Oyj on tilikauden päättymisen jälkeen julkistanut 
osingonjakoehdotuksensa. 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. Osinkotulot tullaan 
raportoimaan rahoitustuotoissa.  
 
Ukrainan kriisi vaikuttaa Neste Oyj:n osakekurssiriskiin ja kurssikehityksen kautta  
Ilmastorahaston omistuksen käypään arvoon. Ukrainan tilanne 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. Ukrainan tilanteen kehitys on heikosti 
ennakoitavissa ja kriisillä voi jatkossa olla Ilmastorahaston toimintaan välillisiä 
vaikutuksia. Ilmastorahastolla ei ole operatiivista toimintaa Venäjällä tai 
Ukrainassa, jolloin vaikutukset yhtiöön ovat epäsuoria.  
 
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä  
Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 1 628 220 263 euroa. Hallitus 
esittää, että tilikauden voitto 38 333 516 euroa kirjataan omaan pääomaan 
edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta. 
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Tilinpäätös 
 
Tuloslaskelma 
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Tase 
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Rahoituslaskelma 
 

 
 
Rahavaroina käsitellään rahoituslaskelmassa pankkisaamisia, maksimissaan 3 
kuukauden päästä erääntyviä pankkitalletuksia, lyhytaikaisia yritys- ja 
sijoitustodistuksia sekä osuuksia sijoitusrahastoissa, jotka sijoittavat vastaavanlaisiin 
rahoitusinstrumentteihin (esim. likvidit korkorahastot).  
 
2020 liiketoiminnan rahavirrassa oleva liikevoiton oikaisu 77 562 124 EUR koski 
pääoman palautuksen luovutusvoittoa, joka on pääoman palautuksen käyvän 
arvon ja kirjanpitoarvon erotus. Pääoman palautus oli yhtiölle vastikkeeton luovutus.  
 
2021 tilinpäätökselle on oikaistu 2020 lukuja seuraavasti: Luovutusvoittoon liittyvä 
verojaksotus (15 527 811) oli 2020 sisällytetty käyttöpääoman muutokseen 
lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -riville sekä riville Maksetut 
välittömät verot. 2021 tilinpäätöksellä erä on oikaistu pois käyttöpääoman 
muutoksesta lyhytaikaisten korottomien velkojen vähennys -riviltä sekä Maksetut 
välittömät verot-riviltä. Luovutusvoittoon liittyvä vero on maksettu 2021 ja 2021 
luvuissa se sisältyy liiketoiminnan rahavirran riville Maksetut välittömät verot.  
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Tilinpäätöksen liitetiedot ja laadintaperiaatteet 
 
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 
 
Ilmastorahasto Oy:n tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu Suomen 
kirjanpitolakia ja -asetusta sekä osakeyhtiölain vaatimuksia. 
 
1. Muutokset laskentaperiaatteissa 

 
Tilikaudella 2021 ei ole ollut muutoksia laskentaperiaatteissa.  
 
Edellisellä tilikaudella 2020 muutettiin laskentaperiaatteita Neste Oyj:n osakkeiden 
osalta. Osakkeet on esitetty vuoden 2020 ja 2021 tilinpäätöksessä pysyvien 
vastaavien sijoituksissa ja niihin liittyvät osinkotuotot maksuperusteisesti 
rahoitustuotoissa. Aiemmin ne esitettiin vaihtuvien vastaavien vaihto-
omaisuudessa ja osinkotuotot liikevaihdossa. Muutoksen taustalla oli 
Ilmastorahaston perustaminen vuoden 2020 lopussa ja uuden toimiohjeen 
hyväksyminen. Toimiohjeessa linjattiin, että Nesteen omistus jää Ilmastorahaston 
omistukseen sekä, ettei Nesteen osakkeita voi myydä, pantata tai muutoin 
luovuttaa Ilmastorahaston toiminnan rahoittamiseksi. Ilmastorahaston 
käyttöpääoma perustuu osakeomistusten osinkotuottoihin. Muutoksen yhteydessä 
Nesteen osakeomistusten arvostusperiaatteeksi valittiin käypä arvo, jolloin 
muutokset Nesteen osakekurssissa näkyvät vaihteluina käyvän arvon rahastossa. 
Laadintaperiaatetta on avattu kohdassa 6. Pysyvien vastaavien sijoitukset. 
Muiden, vuonna 2020 valtion suoraan omistukseen palautettujen, osakeomistusten 
osinkotuotot esitettiin vuoden 2020 tilinpäätöksessä liikevaihdossa. 

 
2. Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus 

 
Tilinpäätös 2021 on vertailukelpoinen vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden. 
Tilikauden 2020 luvuissa vuonna 2020 valtion suoraan omistukseen palautettujen 
osakeomistusten osinkotuotot sekä niiden luovutusvoitot esitettiin liikevaihdossa.  

 
 
3. Vertailulukuihin tehdyt korjaukset 

Rahoituslaskelman vertailulukuja 31.12.2020 on korjattu luovutusvoittoon liittyneen 
verojaksotuksen osalta. Korjaus on kuvattu tarkemmin rahoituslaskelman 
yhteydessä. 

 
4. Rahoitustuotot ja -kulut 

 
Pysyvien vastaavien sijoituksista saadut osinkotuotot kirjataan maksuperusteisesti. 
Korko- ja muihin rahoitustuottoihin kirjataan pääomalainoista, 
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rahoitusarvopapereista ja pankkisaamisista saadut tuotot. Korko- ja muut 
rahoitustuotot on kirjattu ajan kulumisen perusteella.  

 
5. Liikevaihto 

Liikevaihtoon on 2020 kirjattu yhtiön vaihtuvissa vastaavissa olleiden 
osakeomistusten osinkotuotot. Näistä osakeomistuksista on luovuttu vuoden 2020 
aikana, joten 2021 yhtiöllä ei ole liikevaihtoa näistä omistuksista. Lisäksi 2020 
liikevaihtoon on kirjattu yhtiön osakkeiden pääoman palautuksesta syntynyt 
luovutusvoitto. Pääoman palautus oli vastikkeeton luovutus. Neste Oyj:n osakkeet 
siirrettiin tilikaudella 2020 vaihtuvista vastaavista pysyviin vastaaviin ja niiden 
osinkotuotot on 2020 ja 2021 esitetty rahoitustuotoissa. 
 

6. Pysyvien vastaavien sijoitukset 
 

Pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvien suorien listattujen osakeomistusten osalta 
sovelletaan kirjanpitolain 5.2a§:n mukaista käyvän arvon mallia, jonka mukaan 
osakkeet arvostetaan taseessa käypään arvoon. Tämä koskee tällä hetkellä Neste 
Oyj:n osakkeita ja tämä sijoitus on luoteeltaan pitkäaikainen. Käypä arvo 
määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. Likvidiksi 
markkinaksi katsotaan sellainen markkina, josta hinnat ovat saatavilla helposti ja 
riittävän säännöllisesti. Markkinahintojen muutosten takia syntyvät arvonmuutokset 
kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon muutoksesta 
on jaksotettu laskennallinen verovelka erään Pitkäaikainen vieras pääoma. 
Pysyvien vastaavien käypään arvoon arvostettavien osakkeiden realisoituneet 
myyntivoitot ja -tappiot kirjataan omaan pääomaan. 
 
Pysyvien vastaavien lainasaamiset arvostetaan hankintamenoon. Jos näiden 
sijoitusten todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämän tulon arvioidaan olevan 
pysyvästi hankintamenoa pienempi, erotus kirjataan arvonalennuksena kuluksi. 
Pääomalainojen arvostusta tarkastellaan vuosittain tilinpäätökseen sekä 
viipymättä silloin, jos todetaan olevan indikaatiota arvonalentumisesta. 

 
Pysyvien vastaavien sijoituksista on kerrottu liitetiedoissa. Yhtiöllä ei ole käytössään 
johdannaisia tai muitakaan suojausinstrumentteja. 
 

7. Rahoitusarvopaperit 
 
Yhtiön rahoitusarvopaperit arvostetaan hankintamenoon.  Mikäli niiden 
todennäköinen käypä markkinahinta tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, 
arvostetaan ne kyseiseen käypään markkinahintaan.  

 
8. Eläkevastuut 

Yhtiön henkilöstön eläketurva on järjestetty lakisääteisellä TyEL-vakuutuksella. 
Eläkevakuutusmaksut kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti. 
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9. Tuloverot 

 
Tuloslaskelman tuloverot muodostuvat tilikauden verotettavan tuloksen 
perusteella jaksotetusta verosta sekä edellisen tilikauden lopullisesta tuloverosta. 
Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuva vero lasketaan Suomen 
yhteisöverokannalla. Verojaksotuksessa huomioidaan myös tuloslaskelman 
ulkopuoliset erät, jotka ovat edellisten tilikausien verotettavaan tulokseen liittyviä 
veroja. Pysyvien vastaavien käypään arvoon arvostettujen osakesijoitusten käyvän 
arvon muutoksista kirjataan taseeseen laskennallinen verovelka tai -saaminen. 
Pysyvien vastaavien käypään arvoon arvostettujen osakkeiden myyntivoitosta tai 
-tappiosta aiheutuvat verot kirjataan omaan pääomaan. 
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Tilinpäätöksen liitetiedot 
 
Tuloslaskelman liitetiedot 
 
1. Liikevaihto 

 
 
Tilikauden 2020 luovutusvoitoilla tarkoitetaan yhtiön pääoman palautuksen 
käyvän arvon (458,8 miljoonaa euroa) ja kirjanpitoarvon (381,3 miljoonaa euroa, 
hankintameno) välistä erotusta. Luovutusvoitto on laskettu luovutuksen 
veroseuraamuksen laskemiseksi. Pääomanpalautus oli yhtiölle vastikkeeton 
luovutus, jossa yhtiön omistuksia siirrettiin takaisin valtion suoraan omistukseen.  
 

2. Henkilöstökulut 

 
 

 
 
Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana palkkaa (luontaisetuineen) 252 000 
euroa. Johtoryhmään kuuluville henkilöille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin 
543 910 euroa. Hallitukselle maksettiin kuukausi- ja kokouspalkkioita 116 150 euroa. 
Kannustinpalkkioita ei maksettu vuonna 2021 johdolle eikä henkilöstölle. 
Ilmastorahastossa ei ole toistaiseksi käytössä kannustinpalkkamallia.  
 
 
Henkilöstön lukumäärä 
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3. Liiketoiminnan muut kulut  

 

 
 
 
 
Tilintarkastajalle maksetut palkkiot 
 

 
 
 

4. Rahoitustuotot ja -kulut 
 

 
 
Muut korko- ja rahoitustuotot sisältävät yhtiön tekemien määräaikaistalletusten 
korkotuotot. 
 

5. Tuloverot 
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Taseen liitetiedot 
 
6. Sijoitukset 

 
 
Nesteen omistukset siirrettiin edellisellä tilikaudella 2020 vaihtuvista vastaavista 
pysyviin vastaaviin, kun omistusten rooli yhtiön toiminnan rahoituksessa selkiytyi 
Ilmastorahaston uuden toimiohjeen myötä.  
 
 

 
 

 
Muiden osakkeiden ja osuuksien arvon pienentyminen johtuu Neste Oyj:n kurssin 
heikentymisestä. Taseen vastattavaa-puolella vaikutus kohdistuu oman pääoman 
käyvän arvon rahastoon ja pitkäaikaisten velkojen laskennallisiin verovelkoihin, 
jotka ovat pienentyneet vastaavasti (liitetieto 10).   
 

 
Muut saamiset sisältävät sijoitustoiminnan käynnistyttyä yhtiön 2021 aikana 
myöntämät ja lainansaajille maksamat pääomalainat ja niille lainasopimusten 
mukaisesti kertyneet, pääomitetut korot.  
 
 
Yhtiön sijoitusten merkittävimmät riskit liittyvät Nesteen omistuksen osakekurssiriskiin 
ja pääomalainojen arvostus- ja luottoriskeihin. Osakekurssiriskillä tarkoitetaan 
osakkeiden kurssimuutoksista aiheutuvia arvonmuutoksia. Omistusten käyvän 
arvon muutos on esitetty Oman pääoman liitetiedossa (10). Ilmastorahaston 
myöntämiin pääomalainoihin liittyy arvostus- ja luottoriskejä erityisesti, koska 
toiminnan luonteeseen kuuluvasti Ilmastorahasto voi kantaa yksityisiä 
kanssasijoittajia korkeampaa riskiä yksittäisissä rahoituskokonaisuuksissa. Lisäksi 
yksittäiset tehtävät sijoitukset ovat mittaluokaltaan merkittäviä (1-20 miljoonaa 
euroa/sijoitus).  
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7. Vaihto-omaisuus 

 
 
Vuonna 2020 pääoman palautuksilla tarkoitetaan yhtiön aiempien omistusten 
(Altia Oyj, Vapo Oy, Posti Oy ja Nordic Morning Group Oyj) vastikkeetonta 
palautusta valtion suoraan omistukseen. Siirto pysyviin vastaaviin vuonna 2020 on 
yhtiön Nesteen omistus, joka siirrettiin vaihtuvista vastaaviin pysyviin vastaaviin 
omistuksen roolin selkiydyttyä Ilmastorahaston perustamisen yhteydessä.  
 

8. Rahoitusarvopaperit 
 

 
 
 
Rahoitusarvopaperit koostuvat osuuksista likvideissä korkorahastoissa ja 6 kk 
pituisista määräaikaistalletuksista, jotka erääntyvät 5.5.2022 ja 25.5.2022. 
Rahoituslaskelmassa muutokset 6 kk pituisissa määräaikaistalletuksissa on esitetty 
investointien rahavirrassa. Osuudet korkorahastoissa on sisällytetty rahavaroihin. 

 
9. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät  
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10. Oma pääoma 
 
Oman pääoman erittely 

  
Käyvän arvon rahaston muutokset 
 

 
 
Vapaa oma pääoma 
 

 
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston vähennykset vuonna 2020 koostuvat 
osakkeiden pääoman palautuksen käyvästä arvosta (458 886 156 euroa).  
 

 
 
Oma pääoma yhteensä 
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Jakokelpoinen oma pääoma 

 
 
 
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 38 333 516 euroa kirjataan omaan pääomaan 
ja että osinkoa ei jaeta.  

 
 

11. Vieras pääoma 

Vieraan pääoman erittely 
 
Siirtovelat 
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Muut liitetiedot 
 
12. Vastuusitoumukset 

Sijoitussitoumukset 
 

 
 
Sijoitussitoumukset sisältävät 31.12.2021 mennessä tehdyt rahoituspäätökset, joihin 
sitouduttu, mutta joita ei ole vielä maksettu rahoituksen saajille. Maksuerät 
suoritetaan tulevina vuosina, kun sopimuksessa asetetut ehdot erille toteutuvat.  
 
 
Leasing- ja vuokrasopimuksista maksettavat määrät 
 
 

 
 

13. Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen 
pääasialliset määräykset 

 

 
  

Osakkeet ja osakesarjat Kpl Euroa Äänivalta / kpl
Osakkeet 250 2 500,00 1
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 
 
 
Helsinki 14.3.2022  
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Perttu Puro     Petri Peltonen 
Hallituksen puheenjohtaja  Hallituksen varapuheenjohtaja 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Mirva Antila     Paula Laine 
Hallituksen jäsen    Toimitusjohtaja 
 
 
__________________________  __________________________ 
Kari Hämekoski    Mammu Kaario 
Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen 
 
 
__________________________  __________________________ 
Juho Korpi     Erja Turunen 
Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen 
 
 
Tilinpäätösmerkintä 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus 
 
 
Helsinki 14.3.2022 
 
PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 
 
 
__________________________ 
Merja Lindh 
KHT 
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 
 
 
Kirjanpidot ja säilyttämistapa 
 
Tilinpäätös ja tase-erittelyt  sähköinen 
Tilikohtainen tase    sähköinen   
Tililuettelo     sähköinen 
Päiväkirja     sähköinen 
Pääkirja     sähköinen 
Ostoreskontra    sähköinen 
Palkkakirjanpito    sähköinen 
 
Tositelajit ja säilyttämistapa 
 
Laji      Nro alkaen  Säilyttämistapa 
OR Ostolaskut    1   sähköinen 
KA Kassatositteet    20000   sähköinen 
T1 Pankkitositteet    30000   sähköinen 
Tiliotteet        sähköinen 
PA Palkat     50000   sähköinen 
MU Muut     60000   sähköinen 
JA Jaksotukset    70000   sähköinen 
LT Liitetietotositteet   1   sähköinen 
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