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YHTIÖN LÄHESTYMISTAPA VASTUULLISUUTEEN
Ilmastorahaston
vastuullisuusohjelma
toimii
pohjana
yhtiön
vastuullisuusasioiden eli ESG-teemojen (Environmental, Social and
Governance – ympäristö- ja sosiaaliset asiat sekä hyvä hallintotapa)
toteuttamisessa ja johtamisessa. Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden
korostuessa
yhtiön
tehtävässä
sekä
toiminnassa,
Ilmastorahaston
vastuullisuusohjelma tarkentaa yhtiön lähestymistä vastuullisuuteen sekä ESGaiheiden johtamista ja kehittämistä. Ohjelma toimii myös pohjana yhtiön
vastuullisuusraportoinnille. Ilmastorahaston rahoitustoiminnan vastuullisuutta
lähestytään ensisijaisesti yhtiön rahoituskriteeristön kautta, mitä käsitellään
tarkemmin yhtiön sijoituspolitiikassa. Yhtiön riskienhallintaa käsitellään taas
riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asiakirjassa.
Ilmastorahaston hallitus hyväksyy yhtiön vastuullisuusohjelman ja sen
päivitystarpeet tarkistetaan vuosittain. Vastuullisuusohjelman laatiminen ja
sisältö ovat vapaaehtoisia, eivätkä sellaisenaan muodosta velvollisuuksia tai
formaaleja velvollisuuksia yhtiölle. Vastuullisuusohjelma on julkisesti saatavilla
Ilmastorahaston verkkosivuilla.
Ilmastorahaston vastuullisuusraportointi pohjautuu GRI-standardiin (Global
Reporting Initiative) ja yhtiölle olennaiset ESG-aiheet on tunnistettu yleisten
standardien ulkopuolella liittyvän taloudellisen (200-luokka), ympäristöllisen
(300-luokka) ja sosiaalisen (400-luokka) vastuun pariin, täydennettynä
rahoitusalan erityishuomioiden osalta (G4, FS-luokka) sekä johtamisen
kokonaisuudella (103).
Aihesisällöt ovat valikoituneet niin yhtiön oman sisäisen toiminnan kuin
liiketoiminnan suuntautumisen kautta. Taloudellisen vastuun osalta
Ilmastorahastolle julkisomisteisena innovaatiorahoittajana on tärkeää
havainnollistaa sidosryhmilleen yhtiön tuottamaa suoraa ja epäsuoraa
taloudellista lisäarvoa osana rahoituskenttää. Ympäristövastuun osalta
Ilmastorahaston
rahoituskohteet
valikoituvat
erityisesti
ilmastoja
ympäristövaikuttavuuden pohjalta, mutta myös yhtiön oman toiminnan
ilmastojalanjälki on raportoinnin kohteena. Sosiaalisessa vastuullisuudessa
korostuvat erityisesti yhtiön henkilöstöasiat, sisältäen työterveyden ja
kouluttamisen, mutta myös kumppanien ja asiakkaiden sosiaalinen
vastuullisuus.
Ilmastorahaston käynnistettyä toimintansa joulukuussa 2020 ja ensimmäisten
rahoituspäätösten
valmistuttua keväällä 2021, moni asia yhtiön
vastuullisuustyössä on vielä kehitysasteella. Tähän mennessä keskeiset ESGIlmastorahasto Oy
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ulottuvuudet on pyritty tunnistamaan yhtiön suoran toiminnan sekä
rahoitustoiminnan rajapintojen avulla, mutta vastuullisuusvaikutuksia pyritään
tunnistamaan ja kehittämään jatkuvasti.
ILMASTORAHASTON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET
Ilmastorahasto on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI,
Principles for Responsible Investment), jotka käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten
ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista ja
edistämistä sijoittamisessa.
PRI:n
allekirjoittajana
periaatteeseen:

Ilmastorahasto

sitoutuu

seuraaviin

kuuteen

1. Liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja
Vastuullisuusasiat ovat Ilmastorahaston rahoitustoiminnan keskiössä. Yhtiön
rahoituspäätöksiä ohjaa kriteeristö, joka kattaa tasapainoisesti yhtiölle asetetut
tavoitteet, ja lopulliset rahoituskohteet valikoituvat vaikutuskriteerien
perusteella.
2.Toimimaan
aktiivisena
omistajana
ja
sisällyttämään
ESG-asiat
omistajakäytäntöihinsä
Ilmastorahasto
toimii
aktiivisesti
yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa
asiakkaidensa kanssa tuoden esille toiminnan vastuullisuutta ja vaikuttavuutta.
Potentiaalisia rahoituskohteita arvioidaan erityisesti ympäristöön liittyvien
mittareiden kautta ja asiakkaiden tulee sitoutua noudattamaan
Ilmastorahaston Code of Conductia, joka käsittelee myös hyvän hallinnon ja
sosiaalisen vastuullisuuden teemoja.
3. Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
Rahoituskohteiden
ESG-vaikuttavuutta
analysoidaan
Ilmastorahaston
kriteeristöä vasten ensimmäisestä tapaamisesta lähtien ja due diligencevaiheeseen sisältyy yleensä rahoituskohdekohtaisten vaikuttavuusmittarien
kehittäminen seurantaa varten. Rahoituskohteet raportoivat Ilmastorahastolle
ESG-toteumastaan säännöllisesti ja erityisesti päästövähennystoteutumaa
seurataan koko sijoituksen ajan. Joissakin tapauksissa Ilmastorahaston
rahoituksen maksuerät voivat olla myös riippuvaisia esimerkiksi ennustettujen
vaikuttavuustavoitteiden toteutumisesta.
4. Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa
sijoitustoimialalla
Ilmastorahasto toimii aktiivisessa yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen
vastuullisen sijoittamisen järjestökentän kanssa, pyrkien havainnollistamaan
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esimerkillään uudenlaista julkista vaikuttavuussijoittamisen mallia ja näin
osaltaan vahvistamaan vastuullisuutta rahoitusalalla.
5. Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
Toimiessaan kanssasijoittajien kanssa, Ilmastorahasto tuo kokonaisuuteen usein
erityistä panostusta esimerkiksi päästövähennysten mallintamiseen. Sijoittajien
yhdistelmänä vastuullisuus tulee kattavasti ja monipuolisesti arvioitua
Ilmastorahaston rahoituskohteissa.
6. Raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä
Ilmastorahasto koostaa vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, kuvaten sekä
yhtiön oman että rahoitustoiminnan vastuullisuutta ja tärkeimpiä tapahtumia
sidosryhmille. Tämän lisäksi yhtiö julkaisee läpi toimintavuoden Ilmastorahaston
sijoitusneuvoston kokousaineistot verkkosivuillaan, missä kuvataan yhtiön
toimintaa ja tuloksellisuutta, mukaan lukien vaikuttavuusasioita.

ILMASTORAHASTON YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINTI
Ilmastorahasto raportoi sidosryhmilleen vastuullisuuden toteutumisesta
toiminnassaan vuosittain sen yhteiskuntavastuuraportin kautta. Raportointi on
Ilmastorahastolle erityisen tärkeää, koska omistaja on linjannut yhtiön
tavoitteeksi yhteiskunnallisten vaikutusten ja oman toiminnan tehokkuuden
priorisoinnin tuotontavoittelun sijaan. Lisäksi yhtiön toimintaan on sen alusta
saakka kohdistunut erityistä huomiota sidosryhmien toimesta. Ilmastorahaston
on tärkeää vastata tähän kiinnostukseen avoimuudella ja läpinäkyvyydellä.
Yhtiön vastuullisuusraportointi rakentuu kolmen teeman varaan:
- Vaikuttavuutta rahoitustoiminnalla – Ilmastorahaston rahoitustoiminnan
kuvaus, toteutuneet rahoituspäätökset ja aikaisempien
rahoituskohteiden seuranta, sekä yleiskuvaus Ilmastorahaston
dealflow’sta.
- Vastuullista yritystoimintaa – yhtiön oma toiminta, henkilöstöasiat ja
taloudellinen raportointi.
- Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa – vuoden aikana toteutetut yhteiset
tilaisuudet, keskustelut, osallistamiset ja viestintäteot.
Yhteiskuntavastuuraportin ensisijaisena tehtävänä on palvella sidosryhmiä,
mikä ohjaa myös relevanttia sisältöä. Raportointistandardina käytetään GRI
standardia (Global Reporting Initiative) perusvaatimusten (core) mukaisesti tai
GRI standardeja 2021 päivityksen vaatimusten mukaisesti. GRI-raportin sisältöä
ja laatua voidaan arvioida alla olevien kymmenen periaatteen pohjalta.
Näiden periaatteiden toteutuminen raportin sisällössä antaa myös
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Ilmastorahaston
hallitukselle
yhteiskuntavastuuraportin laatua.

mahdollisuuden

arvioida

Raportointiperiaatteet sisällön määrittelyksi:
• Sidosryhmien osallistaminen: sidosryhmät on tunnistettu ja raportti vastaa
heidän kohtuullisia odotuksiaan sekä kiinnostuksen kohteita.
• Kestävyyskonteksti: raportti kuvastaa yhtiön suoriutumista laajemmassa
kestävyysmerkityksessä.
• Olennaisuus: sisältö kuvastaa yhtiön merkittäviä talous-, ympäristö- ja
sosiaalisia vaikutuksia tai vaikuttavat huomattavasti sidosryhmien
arviointiin ja päätöksiin.
• Täydellisyys: raportti sisältää olennaiset asiat, jotta sidosryhmät voivat
arvioida yhtiön suoriutumista.
Raportointiperiaatteet laadun määrittelyksi:
• Tarkkuus: raportoitava tieto on riittävän määriteltyä, jotta siitä voidaan
arvioida yhtiön onnistumista.
• Tasapaino: esille tuodaan sekä positiivisia että negatiivisia asioita
kokonaiskuvan hahmottamiseksi.
• Selkeys: tieto on ymmärrettävässä muodossa ja saatavilla sidosryhmille.
• Vertailukelpoisuus: tietoa valitaan, kootaan ja raportoidaan
samansisältöisesti ja muutoksia on helppo arvioida.
• Luotettavuus: tieto on kerätty, tallennettu, koottu, analysoitu ja
raportoitu sekä prosessoitu tarkastelun kestävästi.
• Säännöllisyys: yhtiö raportoi toimistaan säännöllisesti ja tieto on saatavilla
oikea-aikaisesti sidosryhmille, jotta he voivat tehdä tietoisia päätöksiä.
Ilmastorahaston rahoituspäätöksiä ja yhtiön omia käytänteitä linkitetään
havainnollistaen yhtiön vastuullisuutta myös osaksi YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita (SDG eli Sustainable Development Goals).
Kestävän kehityksen 17 tavoitetta:
1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää
kestävää maataloutta.
3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset
oppimismahdollisuudet.
5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.
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8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja
innovaatioita.
10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.
15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden
kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella
aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon
monimuotoisuuden häviäminen.
16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy
oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.
17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia
kumppanuutta.
Ilmastorahastolle relevantteja alatavoitteita löytyy 16/17 tavoitteista.
Mahdollisia yhteyksiä Ilmastorahaston investoinneille:
• Ruoka: ruoantuotanto, ruokahävikin minimoiminen (2, 12)
• Uusiutuva energia: teknologiat, energiatehokkuus, energiainfrastruktuuri
ml. varastointi (7)
• Kiertotalous: resurssitehokkuus, kierrätys, jätteet (8, 11, 12)
• Hiilineutraalit/kestävät teknologiat: teollisuus ja prosessit, ruoantuotanto,
meret, vedenkulutus (2, 6, 8, 9, 14)
• Liikenne: esimerkiksi julkinen liikenne (11)
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: hiilensidonta, ilmastoliitännäiset
vaarat ja luonnonkatastrofit (13)
• Ympäristönsuojelu ja biodiversiteetti: päästöt ja ilmanlaatu, luonnon
monimuotoisuus ja terveyttäminen, vesiensuojelu, metsänhoito (11, 12,
14, 15)
• Terveys: uudet rokotteet ja lääkkeet (3)
• Oppiminen: taidot, elinikäinen oppiminen (4)
Yhtiön omassa toiminnassa korostuvat:
• Naisten osuus johtotehtävissä (5)
• Työelämäoikeudet ja työturvallisuus (8)
• Tasa-arvoiset mahdollisuudet, palkkaus ja parempi rahoitustoimijoiden
valvonta (10)
• Yhtiöiden kestävyysraportointi (12)
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•
•
•

Korruption ja lahjonnan vähentäminen (16)
Tehokkaiden ja läpinäkyvien instituutioiden kehittäminen (16)
Kansainvälinen ja julkisten sekä yksityisten toimijoiden yhteistyö (17)

Yhtiön ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan yhtiökokouksen
yhteydessä 2022, kuvaten Ilmastorahaston ensimmäistä toimintavuotta 2021.
Koska Ilmastorahasto toimii erityisesti merkittävän mittaluokan ilmasto- ja
digiratkaisujen skaalaamisvaiheessa ja ratkaisujen fyysinen toteutuminen on
usein tulevaisuudessa, ei rahoitustoiminnan osalta ole koostettavissa vielä
samalla lailla ESG-dataa, mitä vuosia toiminnassa olleilla toimijoilla. Yhtiön
kunnianhimon taso yhteiskuntavastuuraportoinnin laadun ja sisällön osalta on
kuitenkin korkea, ja onnistuneelle raportoinnille halutaan luoda vahva perusta
jo ensimmäisestä raportista lähtien.

Ilmastorahasto Oy
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Ilmastorahasto.fi @ilmastorahasto

VASTUULLISUUS ILMASTORAHASTON RAHOITUSTOIMINNASSA
Rahoituskohteiden vaikuttavuus on keskeisin tekijä valittaessa Ilmastorahaston
lopullisia rahoituskohteita ja yhtiön sijoituspolitiikassa käydään tarkemmin läpi
Ilmastorahaston kriteeristön – ja sitä kautta ESG-ulottuvuuksien – soveltamisesta
yhtiön rahoitusprosessissa. Yhtiön operatiivisessa toiminnassa sijoitustoiminnolla
on analyysivastuu potentiaalisten rahoituspäätösten ESG-ulottuvuuksien
arvioinnista ja jokainen kohde arvioidaan etenkin ympäristökohtien, erityisesti
päästövähennyspotentiaalin, osalta ennen päätöksen syntymistä.

ESG-TARKASTELU ILMASTORAHASTON RAHOITUSPROSESSIN AIKANA
Ympäristövastuullisuus
Ilmastorahaston rahoituskriteeristön yksi kolmesta kynnysehdosta on niin
kutsutun “do no significant harm”-periaatteen mukaisuus (DNSH).
Toteutuessaan investointi ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa yhdellekään
EU:n kestävän rahoituksen asetuksen* kuudelle ympäristötavoitteelle:
- ilmastonmuutoksen hillintä,
- ilmastonmuutokseen sopeutuminen,
- vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu,
- siirtyminen kiertotalouteen,
- ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen, sekä
- biologisen
monimuotoisuuden
ja
ekosysteemien
suojelu
ja
ennallistaminen.
Alkuvaiheessa sijoitusprosessin analyysiä pyritään varmistamaan yhdessä
asiakkaan kanssa DNSH-periaatteen mukaisuus – eli tunnistamaan
rahoituskohteille olennaiset ympäristötavoitteet ja varmistumaan tavoitteille
relevanttien EU:n ympäristö- ja ilmastosäädösten noudattamisesta.
Ilmastorahasto käyttää kartoitustyössään Euroopan komission esimerkkiä
kyselylomakkeesta ja olennaisten periaatteiden kirjaamisesta.
DNSH-periaatteen lisäksi investointiaihioiden vaikuttavuutta arvioidaan
soveltuvin osin muun muassa päästövähennyspotentiaalin, EU:n kestävän
rahoituksen
eli
nk.
taksonomian
mukaisuuden
sekä
luonnon
monimuotoisuusvaikutusten kautta. Näitä arvioidaan myös ulkopuolisen
asiantuntijan toteuttamana osana ESG due diligence-analyysiä.
Sosiaalinen vastuullisuus
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Ilmastorahaston Code of Conduct-dokumentti kokoaa yhteen yhtiön keskeiset
eettiset ohjeistukset sekä toimintalinjat jokapäiväisen kanssakäymiseen
asiakkaiden, kumppanien sekä sidosryhmien kanssa.
Code
of
Conduct
velvoittaa
myös
yhtiön
asiakkaita
sekä
sopimuskumppaneita noudattamaan periaatteita toiminnassaan, erityisesti
kohdissa liittyen
- Syrjimättömyyteen, tasa-arvoiseen kohteluun, sekä kansainvälisesti
hyväksyttyjen työntekijöiden oikeuksien sekä työelämää koskevien
lakien ja sopimusten noudattamiseen,
- Verovastuullisuuteen ja verosääntelyn noudattamiseen,
- Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen,
- Tietojen luottamuksellisuuteen, yksityisyydensuojaan ja asialliseen
tietojenkäsittelyyn, sekä
- Lahjonnan ja korruption vastaisuuteen.
Code of Conduct-ohjeistus annetaan asiakkaille tiedoksi ja perehdyttäväksi
analyysiprosessin aikana ja sen noudattaminen on ehtona lopullisen
rahoitussopimuksen tekemiselle. Lisäksi Code of Conduct- ohjeistukseen
viitataan
yhtiön
yleisissä
rahoitusehdoissa.
Tietosuoja-asetuksen
noudattaminen on kirjattu yhtiön yleisiin rahoitusehtoihin ja Ilmastorahastolla
on oma tietosuojaseloste liittyen sen sijoitustoimintaan, jota esimerkiksi
analyysikumppanien on noudatettava. Myös sosiaalista vastuullisuutta
arvioidaan DD-prosessissa osana ESG-selvitystä.
Yhtiön sijoitusprosessissa noudatetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
vastaisia käytäntöjä soveltamalla Finanssivalvonnan suosittamia asiakkaan
tunnistamis- ja tuntemisvelvoitteita soveltuvin osin osana rahoituskohteiden
due diligence-analyysiä. Tarvittaessa yhtiö ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista
rahanpesun selvittelykeskukselle.
VASTUULLISUUSRAPORTOINTI RAHOITUKSEN AIKANA
Rahoituspäätöksen jälkeen Ilmastorahaston rahoitus realisoituu asiakkaalle
useassa erässä sovittujen virstanpylväiden mukaisesti ja ennen jokaisen
rahoituserän maksatusta, sijoituskohteen etenemistä arvioidaan vasten
alkuperäisiä suunnitelmia sekä vaikuttavuuskriteeristön toteutumista. Näin
voidaan varmistaa Ilmastorahaston rahoituksen kohdentuvan sen tehtävän ja
tavoitteiden mukaisille investoinneille. Mikäli investoinnit eivät etene yhdessä
sovitulla tavalla, yhtiön rahoitus kohteille voidaan katkaista ennen sen
täysimääräistä maksatusta.
Rahoitussopimuksessa sovitaan raportointivelvoitteista, joihin kuuluvat kaikki
keskeiset vaikuttavuuskriteerit. Tällä mahdollistetaan myös Ilmastorahaston
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vaikuttavuusraportointi yli koko investointiportfolion. Asiakkaan kanssa yhdessä
sovitaan raportointitiheys ja -laajuus vastuullisuusasioista, tapahtuen vähintään
kerran vuodessa. Merkittävistä poikkeamista edellytetään välitöntä
ilmoittamista ja ne tuodaan myös Ilmastorahaston hallitukselle tiedoksi.

ILMASTORAHASTON PORTFOLION VASTUULLISUUS
Jokaisen Ilmastorahaston rahoituskohteen kynnysehtona on, ettei se aiheuta
merkittävää haittaa yhdellekään EU:n kuudesta ilmastotavoitteesta ja sillä on
oltava selkeä positiivinen vaikutus, esimerkiksi päästövähennystavoitteiden
toteutumisen kautta. Näin ollen 100 % Ilmastorahaston rahoituksesta vaikuttaa
positiivisesti ympäristövastuuseen ja 0 % aiheuttaa negatiivista vaikutusta. Toisin
kuin rahoitustoiminnassa, likvidien varojen kassanhallinnassa ei pystytä aina 100
%
positiiviseen
ilmastovaikutukseen,
vaikka
ESG-asiat
otetaan
valintaperiaatteissa huomioon.
Ilmastorahaston kriteeristö ohjaa yhtiön rahoitustoimintaa merkittäviä
ympäristö- tai sosiaalisista vaikutuksia omaavien kohteiden suuntaan
esimerkiksi sektori- tai aluekohtaisten jakojen sijaan, mutta yhtiön oma
toimintaympäristöanalyysi on tunnistanut yhdeksän osa-aluetta, missä
Ilmastorahaston rahoituksella voisi olla erityistä lisäarvoa suhteessa muuhun
rahoituskenttään: teollisuus ja kiertotalous, hiilensidonta, biopohjaiset
materiaalit, uusiutuva energia, energiaverkot ja varastointi, liikenne ja
logistiikka, rakennukset ja rakentaminen, ilmasto- ja ympäristödata ja
analytiikka, sekä ruoka, maatalous ja maankäyttö. Erityistä sosiaalista hyötyä
tuottavia rahoitusinstrumentteja Ilmastorahastolla ei ole käytössään.
Koska lopulliset Ilmastorahaston rahoituskohteet valikoituvat vaikuttavuuden
perusteella, ja jokainen rahoituskohde jatkaa koko rahoituskauden ajan
raportointia yhtiön vaikuttavuudesta, jokaisen Ilmastorahaston portfolioon
kuuluvan yhtiön kanssa käydään säännöllistä vuorovaikutusta erityisesti
ympäristöasioissa.
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YHTIÖN OMAN TOIMINNAN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS
Rahoitustoimijana
Ilmastorahaston
oman
toiminnan
suorat
ympäristövaikutukset liittyvät ensisijaisesti toimitiloihin, energiankulutukseen ja
matkustamiseen. Yhtiö laskee hiilijalanjälkensä ulkoisten asiantuntijoiden
validoimana ja kompensoi oman toimintansa päästöt vuosittain.
Ilmastorahaston toimisto on Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
omistamassa Kiinteistö Oy Helsingin Lepakossa, osoitteessa Porkkalankatu 1,
00180
Helsinki.
Ilmastorahasto
on
kiinteistössä
Business
Finlandin
alivuokralaisena, jolloin toimitilojen ympäristö- ja energia-asiat ovat pitkälti
vuokranantajan toimenpiteiden varassa. Kiinteistön oma aurinkovoimala
tuottaa osan toimistosähköstä ja kiinteistön LEED-sertifikaatin kautta pyritään
ohjaamaan kiinteistön energiatehokkuutta, jätehuoltoa ja kierrätystä.
Työmatkailussa suositaan julkista liikennettä ympäristöystävällisimmän muodon
mukaan, suosien esimerkiksi junaliikennettä. Kansainvälisiä tapaamisia pyritään
järjestämään
etäyhteyden
avulla
matkustamisen
sijaan,
mutta
lentomatkustamisen ollessa välttämätöntä Ilmastorahaston osallistumiselle
matkustamisesta syntymiset päästöt kompensoidaan osana Ilmastorahaston
omaa ympäristövastuullisuutta.
Ilmastorahaston oman toiminnan hiilijalanjälki lasketaan syksyllä 2021 osana
yhtiön vastuullisuusraportointityötä ulkoisen kumppanin toimesta, ja yhtiön
tarkoituksena on kompensoida oman toimintansa päästöt. Hiilijalanjälkeen
sisällytetään niin suorat kuin epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1–3),
ja tulevaisuudessa myös toiminnan päästövähennys- ja kompensaatiokeinot.
Myös Ilmastorahaston omasta toiminnasta syntyneiden jätteiden määrä ja
niiden kokonaishallinta pyritään arvioimaan yhtiön ympäristövastuullisuutta
arvioitaessa.
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VASTUULLISUUS HENKILÖSTÖASIOISSA
Ilmastorahasto tarjoaa henkilöstölleen kattavat työterveyshuolto- ja
sairaanhoitopalvelut, jotka on hankittu Mehiläinen Oy:ltä. Sopimukseen sisältyy
lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottojen lisäksi erikoislääkärin,
työpsykologin ja työfysioterapeutin vastaanotot työterveyslääkärin lähetteellä.
Tutkimuksista sopimukseen kuuluvat erikoislääkärin tarvitsemat laboratorio-,
röntgen-, ultraääni- ja tähystystutkimukset sekä tietokonetomografiat ja
magneettitutkimukset. Ilmastorahasto tarjoaa myös työhön liittyvät rokotukset
sekä perusrokotukset työntekijöilleen. Työterveyshuollon ammattihenkilöillä ja
asiantuntijoilla on tehtävän edellyttämä pätevyys sekä riittävällä
täydennyskoulutuksella ylläpidetyt tiedot ja taidot.
Palvelun päätoimipiste on Lääkärikeskus Mehiläinen Forum, joka sijaitsee
Helsingin keskustassa hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Ilmastorahaston
henkilöstöllä on myös oikeus käyttää akuuttisairaanhoidon palveluita
valtakunnallisesti kaikissa Mehiläisen toimipaikoissa. Lisäksi sopimukseen kuuluu
Mehiläisen Digiklinikan ja etäpalveluiden käyttö.
Ilmastorahastossa on tehty työterveyshuollon palveluntarjoajan toimesta
työpaikkaselvitys, jossa on arvioitu työn ja työpaikan olosuhteiden terveellisyys
ja turvallisuus sekä se, millainen merkitys niillä on työntekijöiden terveyteen ja
työkykyyn. Selvityksen yhteydessä on toteutettu myös henkilöstölle suunnattu
kysely
mm.
työvälineistä,
työympäristöstä,
työilmapiiristä
sekä
kuormittavuudesta. Selvitystä varten työterveyshuollolle on toimitettu sen
tarvitsemat tiedot työpaikasta ja kuormitustekijöistä. Työpaikkaselvityksen
perusteella on laadittu työterveyden toimintasuunnitelma, jossa on arvioitu
tarpeelliset toimenpiteet terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Suunnitelma
tarkistetaan vuosittain.
Ilmastorahasto on muuttanut uusiin toimitiloihin huhtikuussa 2021 eikä uusissa
toimitiloissa ei ole vielä tehty työpaikkaselvitystä. Seuraava työpaikkaselvitys
toteutetaan vuonna 2022, kun koronan jälkeen työn painopiste siirtyy
laajamittaisemmin etätöistä takaisin toimistolle. Työpaikkaselvityksen
toteuttamisen jälkeen työterveyden toimintasuunnitelma päivitetään
kokonaisuudessaan. Jatkossa toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja
päivitetään aina tarvittaessa.
Ilmastorahastosta on nimetty yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on mm. huolehtia
tarvittavasta yhteydenpidosta työterveydenhuollon palveluntarjoajaan sekä
tiedottaa työterveysasioista ja palveluista Ilmastorahaston henkilöstölle.
Ilmastorahasto on kasvanut vuoden 2021 syksyllä varsin lyhyessä ajassa alle 10
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hengen organisaatiosta yli 10 hengen organisaatioksi, minkä johdosta
työntekijät
valitsevat
loppuvuoden
aikana
keskuudestaan
työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetut. Ilmastorahastossa laaditaan myös
työsuojelun toimintaohjelma turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi
sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Koska Ilmastorahastossa
työskentelee
alle
20
työntekijää,
ei
yhtiössä
ole
perustettu
työsuojelutoimikuntaa. Ilmastorahaston toimintakulttuuriin kuuluu kuitenkin
olennaisesti asioiden käsittely yhdessä koko henkilöstön kanssa, minkä
organisaation pieni koko osaltaan mahdollistaa.
Työn luonteesta johtuen (päätetyöskentely toimisto-olosuhteissa) työpaikalla ei
ole järjestetty varsinaisia turvallisuus- tai terveyskoulutuksia. Työkyvyn ja
terveyden ylläpitämistä pidetään kuitenkin tärkeänä ja Ilmastorahasto tulee
yhdessä
työterveyshuollon
palveluntarjoajan
kanssa
kartoittamaan
mahdollisuuksia aihepiiriin liittyvän koulutuksen ja/tai infotilaisuuksien
järjestämiseksi.
Esimerkiksi
työfysioterapeutin
käynti
työpaikalla,
taukoliikuntaohjeet, etätyöhön liittyvät näkökulmat sekä jaksamisen tukeminen
on tunnistettu edistettäviksi toimenpiteiksi. Mikäli työtapaturmia sattuisi, ne
selvitetään aina ja tarvittaessa tehdään myös tapaturman tutkinta, jotta
vahingon syytekijä tunnistetaan ja pystytään määrittämään tarvittavat
turvallistamistoimenpiteet vastaavien vahinkojen ehkäisemiseksi.
Vapaaehtoisina terveyden edistämisen palveluina Ilmastorahasto tarjoaa
henkilöstölleen 400 euron vuosittaisen henkilöstöedun virkistys- ja
harrastustoimintaan (liikunta- ja kulttuuritoiminta). Normaalitilanteessa
Ilmastorahaston henkilöstön käytettävissä on myös toimitiloissa sijaitseva
kuntosali, ryhmäliikuntatilat ohjattuine tunteineen sekä saunatilat. Nämä
palvelut ovat kuitenkin korona-aikana olleet väliaikaisesti poissa käytöstä.
Lisäksi Ilmastorahasto tarjoaa henkilöstölleen työmatkaedun 300 euroa
vuodessa. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana henkilöstölle tarjotaan
mahdollisuus
valita
työsuhdematkalipun
sijasta
halutessaan
työsuhdepolkupyörän.
Ilmastorahasto
tarjoaa
henkilöstölleen
myös
ravintoedun työssäolopäivien mukaan.
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VASTUULLISUUSTYÖN JOHTAMINEN
Ilmastorahaston oman toiminnan ESG-aiheiden johtamistavan tarkoituksena
on sekä negatiivisten vaikutusten välttäminen ja riskien minimoiminen
(esimerkiksi riskienhallintakäytännöt ja työterveyshuolto) että parhaiden
käytänteiden
ja positiivisten
vaikutusten
korostaminen
(esimerkiksi
ympäristövastuullisuus ja henkilöstön hyvinvointi).
Vastuullisuusaiheet ovat olennainen osa yhtiön jokapäiväistä työtä, joten
erillisiä resursseja ESG-työlle on osoitettu vuosittain pääsääntöisesti yhtiön oman
ja rahoituskohteiden ESG-arvioinnin sekä yhteiskuntavastuuraportoinnin verran.
Vastuullisuusaiheet
työllistävät
henkilöstöä tasaisesti
Ilmastorahaston
toiminnoissa aiheesta riippuen.
Johtajatason
vastuu
talous-,
ympäristöja
sosiaalisista
asioista
Ilmastorahastossa on jaettu siten, että yhtiön rahoitustoiminnan ESGulottuvuudesta vastaa sijoitusjohtaja, yhtiön oman toiminnan talous-,
ympäristö- ja sosiaalisista asioista vastaa talous- ja hallintojohtaja, ja yhtiön
viestintäjohtaja vastaa Ilmastorahaston vastuullisuusraportoinnista sekä
ohjeistusten päivittämisestä. Loppujen lopuksi yhtiön operatiivisesta
toiminnasta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Johtoryhmän muut jäsenet
raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle, joka taas raportoi yhtiön hallitukselle.
Ilmastorahaston hallitus hyväksyy yhtiön vastuullisuusohjelman, sijoituspolitiikan,
strategian, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan, sekä muut vastuullisuuteen
keskeisesti liittyvät yhtiön asiakirjat. Yhtiön ohjeistukset ja asiakirjat syntyvät
tiiviissä vuorovaikutuksessa yhtiön hallituksen kanssa, yhtiön operatiivisella
johdolla ollen toimeenpanon lisäksi vastuu ESG-aiheiden ja niiden vaikutusten,
riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä hallinnassa.
Yhtiön
hallitus
myös
asettaa
raamit
Ilmastorahaston
yhteiskuntavastuuraportoinnille sekä hyväksyy vuosittain vastuullisuusraportin,
mukaan lukien aihesisältöjen kattavuuden varmistamisen. Ilmastorahasto pyrkii
olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa (ks.
vastuullisuusohjelman viimeinen osio) ja sekä sidosryhmäkyselyiden että
sidosryhmäosallistamisten tulokset tulevat myös hallitukselle tiedoksi.
Ilmastorahaston omaa taloutta johdetaan osakeyhtiö- ja kirjanpitolain
vaatimusten mukaisesti, ja muiden Suomessa voimassa olevien relevanttien
lakien mukaan. Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen sen toimintaan ei ole
suoranaisesti sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä. Sekä yhtiön omassa
toiminnassa, että asiakkaiden ja kumppanien toiminnassa edellytetään
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noudatettavaksi
työsuojelulakeja.

soveltuvia

kansainvälisiä

sekä

kansallisia

työ-

ja

Yhteiskuntavastuuosaaminen on olennainen osa koko henkilöstön osaamista
vastuullisuuden kytkeytyessä sekä yhtiön rahoitustoimintaan että omistajan
yhtiölle asettamaan tehtävään yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.
Ilmastorahaston henkilöstön yhteiskuntavastuuosaaminen varmistetaan
perehdyttämisestä lähtien, muun muassa Ilmastorahaston rahoituskriteeristön
sekä Code of Conduct-ohjeistuksen huolellisella tuntemisella ja miten eri
vastuullisuusasioita sovelletaan kunkin henkilön omassa toiminnassa.
Ohjeistuksia ja vastuullisuusasioita päivitettäessä koko henkilöstöä tiedotetaan
ja tarpeen vaatiessa koulutetaan ajantasaisen osaamisen varmistamiseksi.
Ilmastorahastolla on käytössä nk. whistleblower-järjestelmä Ilmastorahaston,
sen työntekijän, yhteistyökumppanin tai asiakkaan epäeettisen tai
lainsäädännön vastaisen toiminnan ilmoittamiseksi. Verkkosivuilta löytyvän
lomakkeen kautta voi raportoida havainnosta nimettömästi ja tietoturvallisesti.
Lomakkeen kautta lähetetty tieto menee käsittelyyn, jossa arvioidaan
tapauksen luonne ja tarvittavat käsittelijät. Ilmoituksen kohteena oleva henkilö
ei käsittele omaa ilmoitustaan. Tapauksista tiedotetaan hallituksen
puheenjohtajaa, tai hallituksen jäseniä, mikäli hallituksen puheenjohtaja on
ilmoituksen kohteena.
Ilmastorahastolla
ei
ole
tällä
hetkellä
käytössä
erillistä
tulospalkkausjärjestelmää, ja siksi ESG-ulottuvuutta ei ole sidottu yhtiön
kannustimiin.
ILMASTORAHASTON VASTUULLISUUSOHJELMAN JATKOKEHITYSKOHTEITA
Ilmastorahaston oman toiminnan vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti,
tähdäten
pitkällä
aikavälillä
jatkuvaan
positiiviseen
kehitykseen.
Ilmastorahaston oman toiminnan vastuullisuutta ohjaavat keskeiset tekijät ja
vaikutukset tarkastetaan ajantasaisiksi vuosittain ohjeistuksen päivitystarpeiden
kartoituksen yhteydessä.
Ilmastorahaston sisäinen tarkastus tullaan järjestämään ulkoisen kumppanin
toimesta, ja ESG-aiheet voivat olla yksi tarkastuksen kohteista. Tällöin ympäristöja sosiaalisen vastuun periaatteiden ja riskien arviointimenetelmien auditoinnin
kattavuus, tiheys ja standardit määrittyvät tarkastuskumppanin ehdotuksen
pohjalta. ESG-aiheiden johtamistapaa arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota
johtamistavan vaikuttavuuden arviointimekanismiin, arvioinnin tulosten
havainnollistamiseen sekä toimenpiteitä vaativiin johtopäätöksiin. Mahdolliset
sisäisessä tarkastuksessa esille nousseet epäkohdat korjataan mahdollisimman
nopeasti ja tuodaan myös Ilmastorahaston hallitukselle tiedoksi.
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Ensimmäisen toimintavuoden vastuullisuusraportin sekä mahdollisen sisäisen
tarkastuksen ESG-lausunnon pohjalta Ilmastorahaston vastuullisuusohjelmaa
päivitetään vuonna 2022 sisältämään jokaisen ESG-aiheen (200 taloudellinen
vastuu, 300 ympäristövastuu ja 400 sosiaalinen vastuu) tavoitteet ja päämäärät
määritellyllä toimintakaudella seuraavien ulottuvuuksien kautta:
• Perustaso vuonna 2021 ja lähtökohdat tavoitteille,
• Odotettu tulos tavoitevuonna (määrällinen ja laadullinen),
• Odotettu aikajänne tavoitteiden saavuttamiseen.
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SIDOSRYHMIEN KUULEMINEN VASTUULLISUUSASIOISSA
Ilmastorahasto kuulee ja osallistaa sidosryhmiään säännöllisesti osana yhtiön
kehitystyötä. Osallistamisen ja kyselyiden aiheet liittyvät yleensä keskeisesti
Ilmastorahaston aktiivisiin kehityskohteisiin - yhtiön alkuvaiheella sen
rahoitustoiminnan
vaikuttavuuden varmistamiseen esimerkiksi yhtiön
rahoituskriteeristön tai instrumentaation mahdollisten jatkokehitystarpeiden
selvittämisellä.
Tarkoituksena
on
myös
kartoittaa
mahdollisia
vastuullisuusteemoihin liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia vuorovaikutuksessa
yhdessä yhtiön asiakkaiden, kumppanien sekä sidosryhmien kanssa.
Sidosryhmien osallistamiseksi yhtiön vastuullisuusasioissa voidaan käyttää useita
erilaisia prosesseja eri kanavineen tai niiden yhdistelmää, jotta
- erilaisia kantoja ja näkemyksiä voidaan kerätä mahdollisimman laajalti,
- keskenään hyvin erilaiset sidosryhmät saavat mahdollisuuden kommentoida
Ilmastorahaston suunnitelmia heille sopivimmalla tavalla ja ymmärtää muiden
tahojen kantoja, sekä
- Ilmastorahastolla on mahdollisuus kerätä mahdollisimman monipuolista ja
täsmällistä palautetta oman toimintansa kehittämiseksi.
Pääasialliset kanavat sidosryhmien konsultointiin talous-, ympäristö- ja
sosiaalisista asioista ovat vuosittain toteutettavat yhtiön sidosryhmäkyselyt sekä
Ilmastorahaston omat osallistamiskeinot, mukaan lukien verkkosivujen ”Jaa
ajatuksesi”-osio.
Kumppanin kanssa toteutetun sidosryhmäkyselyiden kautta on mahdollisuus
saada yhtiöön arvokasta tietoa sekä keskeisten sidosryhmien edustajilta että
kansalaisilta yhtiön tunnettuudesta sekä maineesta osana valtion
innovaatiorahoittajien kenttää. Vuosittain toteutettava kysely mahdollistaa
myös yhtiön rahoitustoiminnan ja viestinnän vaikuttavuuden kehityksen
seurannan sekä vertailun pidemmällä aikavälillä vakiomuotoisten kysymysten
kautta. Yhtä lailla mahdollista on myös kysyä vuosittain ajankohtaista
palautetta esimerkiksi yhtiön vastuullisuusteeman tai rahoitustoiminnan
yhteiskunnallisen merkittävyyden aloilla.
Yhtiön omia sidosryhmien osallistamisen keinoja ovat muun muassa:
- Kommentointi ilmastorahaston verkkosivuston ”Jaa ajatuksesi”-osiossa
- Sidosryhmädialogi
- Ratkaisukeskeinen workshop
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ILMASTORAHASTON SIDOSRYHMÄJÄSENYYDET
Ilmastorahasto on jäsenenä vastuullisen sijoittamisen verkostossa FINSIFissä,
Pohjoismaiden
suurimmassa
yritysvastuuverkostossa
FIBSissä,
sekä
Pääomasijoittajat ry:ssä. Näiden lisäksi Ilmastorahasto on allekirjoittanut YK:n
vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).
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