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1. Johdanto
1.1.

Ilmastorahaston sijoituspolitiikan tavoitteet ja sisältö

Ilmastorahasto Oy on valtion sataprosenttisesti omistama erityistehtäväyhtiö, jonka
toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden
vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.
Ilmastorahaston sijoituspolitiikassa määritellään ja kootaan yhteen lähestymistapa
yhtiön sijoituksiin, operatiivisten toiminnan sijoitusperiaatteet ja -tavoitteet, yhtiön
rahoituksen kriteerit ja kategoriat, instrumentaatio ja sijoitusprosessi, sekä periaatteet
ja tavoitteet yhtiön likvidien varojen hallinnalle. Ilmastorahaston hallitus vahvistaa
yhtiön sijoituspolitiikan vuosittain.

1.2.

Sääntely- ja ohjauskehikko

Ilmastorahaston
toimintaa
ohjaavat
osakeyhtiölaki
(624/2006),
arvopaperimarkkinalaki
(746/2012),
laki
valtion
yhtiöomistuksesta
ja
omistajaohjauksesta (1368/2007). Näiden lisäksi yhtiötä ohjaavat valtion
omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös sekä mahdollinen myöhemmin voimaan
tuleva erityistehtäväyhtiölaki. Voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen
lisäksi yhtiön toimintaa ohjaavat soveltuvin osin myös kansalliset ja kansainväliset
sopimusvelvoitteet, valtiontukea koskevat säädökset sekä hyvä hallintotapa.
Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, joka on myös antanut
Ilmastorahastolle sen toimiohjeen. Yhtiön päätöksenteko- ja valvontamekanismit on
kuvattu sijoituspolitiikan liitteenä olevassa hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksessä.

1.3.

Sijoituspolitiikan määrittämisen puitteet

Erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto ei pyri maksimoimaan oman toimintansa tuottoa
vaan pyrkii toteuttamaan yhteiskunnalliset tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja
maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien
sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena
arvioiden itsekannattava.
Toimiohjeensa mukaisesti Ilmastorahasto toimii lähtökohtaisesti pääomiensa tuotoilla,
mukaan lukien sijoituksista ja rahoituksesta palautuvat varat. Omistaja on kuitenkin
mahdollistanut myös yhtiön lisäpääomituksen ja yhtiön käynnistäessä toimintaansa
sille on osoitettu 300ME määräraha vuosille 2020–2022.

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

1.4.

Ilmastorahaston omaisuudenhallinta ja pitkäaikaiset omistukset

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta, pois lukien
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle kuuluvat Nesteen osakkeisiin liittyvät
asiat, joita on kuvattu tarkemmin selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

1.5.

Vastuullisuus yhtiön sijoittamisessa

Taloudellinen, ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vastuullisuus ovat
keskeinen osa Ilmastorahaston rahoitustoimintaa ohjaavaa kriteeristöä, siksi yhtiöllä ei
ole erillisiä vastuullisuustavoitteita. Rahoitussopimuksissa sovitaan kohteiden
raportointivelvoitteista
muun
muassa
vaikuttavuuskriteerien
osalta,
millä
mahdollistetaan
myös
pohja
esimerkiksi
Ilmastorahaston
vuosittaiselle
yhteiskuntavastuullisuusraportoinnille.
Rahoituskohteiden ympäristövastuullisuutta arvioidaan usean eri kriteerin kautta
yhtiön oman analyysin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Ilmastorahaston
rahoituskriteeristön yksi kolmesta kynnysehdosta on niin kutsutun “do no significant
harm”-periaatteen mukaisuus (DNSH), jonka avulla pyritään tunnistamaan
rahoituskohteille olennaiset ympäristötavoitteet ja varmistamaan tavoitteille
relevanttien EU:n ympäristö- ja ilmastosäädösten noudattaminen. Jokaista
rahoitettavaa kohdetta arvioidaan myös sen päästövähennyspotentiaalin kautta.
Lisäksi Ilmastorahasto seuraa EU:n kestävän rahoituksen eli nk. taksonomian
mukaisuutta, vaikka se ei ole kynnysehto rahoitukselle. Rahoituskohteesta riippuen
myös mm. luonnon monimuotoisuusvaikutusten seuranta voi olla oleellista.
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.
Ilmastorahasto edellyttää asiakasyrityksen noudattavan soveltuvaa verosääntelyä ja
hyviä käytänteitä verokysymyksissä. Julkisen rahoittajan roolissa pyritään
tunnistamaan sellaisia tilanteita, joissa erilaisin rakentein on pyritty vaikuttamaan
veroseuraamusten syntyyn tai pienentämiseen.
Ilmastorahaston vastuullisuutta tarkemmin kuvaileva Code of Conduct-ohjeistus
velvoittaa yhtiön sopimuskumppaneita myös noudattamaan vastuullisuutta
toiminnassaan
esimerkiksi
liittyen
työntekijöiden
oikeuksiin
ja
työlakien
noudattamiseen, tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan, sekä lahjonnan ja korruption
vastaisuuteen.
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1.6.

Sijoitustoiminnan vastuut, valtuudet ja raportointi

Ilmastorahaston hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus, sijoitusneuvosto ja
toimitusjohtaja. Yhtiöllä on johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa.
Ilmastorahaston hallitus vahvistaa vuosittain yhtiön sijoituspolitiikan ohjeistuksen
operatiivisen johdon valmistelun pohjalta. Ilmastorahaston toimitusjohtajan ja
johtoryhmän vastuulla on sekä hallituksen antaman ohjeistuksen vieminen yhtiön
toimintamalleihin ja prosesseihin, että yhtiön toiminnan raportointi hallitukselle. Oikeaaikaisten sekä tarkoituksenmukaisten linjausten varmistamiseksi yhtiön hallitus saa
säännöllisesti tietoa sijoitustoiminnan etenemisestä sekä yhtiön taloudellisesta tilasta.
Jokainen hanke käsitellään Ilmastorahaston hallituksen toimesta noin kolme kertaa
ennen rahoituspäätöstä. Toimiohjeen mukaisesti Ilmastorahaston hallitus tekee kaikki
alle 20MEUR rahoituspäätökset. Yli 20MEUR päätökset tuodaan työ- ja
elinkeinoministeriön esittelemänä talouspoliittisen ministerivaliokunnan puollettavaksi.
Ilmastorahastolle on asetettu omistajan toimesta säännölliset taloudelliset ja
toiminnan raportointivelvollisuudet omistajaohjauksesta vastaavalle työ- ja
elinkeinoministeriölle, ja lisäksi valtioneuvoston kanslialle, ympäristöministeriölle ja
liikenne- ja viestintäministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö raportoi vuorostaan yhtiön
toiminnasta vuosittain talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.
Sijoitusneuvoston kokouksissa käsitellään ensisijaisesti yhtiön sijoitustoimintaan ja sen
yleiseen toimintaympäristöön liittyviä ajankohtaisia teemoja. Sijoitusneuvosto ei
käsittele eikä osallistu yksittäisten sijoitus- tai rahoituspäätösten tekoon.
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2. Operatiiviset sijoitukset
2.1.

Rahoitusperiaatteet ja tavoitteet

Yhtiö pyrkii päätöksenteossaan siihen, että sijoitettu pääoma palautuu
täysimääräisesti yli ajan ja yli portfolion tarkasteltuna. Ilmastorahaston toimintaan
sisältyy kuitenkin riskejä, joiden vuoksi pääoman palautumiseen yksittäisen
rahoituspäätöksen osalta liittyy merkittävää epävarmuutta ja lisäksi pääomien
palautumisen aikajänne on pitkä.
Operatiivisen rahoitusvolyymin tavoite on 50 MEUR vuonna 2021 ja 80 MEUR vuodesta
2022 eteenpäin. Vuosivolyymitavoite on valittu siten, että se mittaluokaltaan vastaisi
riittävällä tavalla toimiohjeen eri tavoitteiden kattamisen.

2.2.

Rahoituskriteerit

Toimiohje määrittää Ilmastorahastolle kriteerit ja samalla kolmiportaisen arviointimallin,
joka
koostuu
taloudellisista
ja
muista
kynnysarvoista,
läpileikkaavista
vaikutustavoitteista sekä rahoituskohdekohtaisista tarkemmista vaikutustavoitteista.
Kynnysarvojen tulee täyttyä jokaisen rahoituspäätöksen kohdalla. Kynnysarvojen
toteutuessa kohteiden lopullinen vertailu ja valinta tehdään vaikutustavoitteiden
perusteella.
Ilmastorahaston hallitus on hyväksynyt
rahoituskohteiden arvioimiseen:
1. Kynnysehdot
2. Ilmastorahaston vaikutuskriteerit
3. Aihiokohtainen tarkastelu

seuraavan

kolmiportaisen

kriteeristön

KYNNYSEHDOT
Jokaisen rahoituspäätöksen tulee läpäistä kynnysehdot:
1. Jokaisella sijoituskohteella tulee olla mm. osaamisen ja rahoituksen osalta
uskottava suunnitelma vähintään itsensä kannattelevaan liiketoimintaan.
2. Ilmastorahaston
rahoituksella
on
todennettava
lisäarvo
osana
rahoituskokonaisuutta: investointi toteutuu ylipäätään tai tapahtuu aiemmin,
laajempana tai Suomeen kohdistuen verrattuna sen toteutumiseen ilman
Ilmastorahaston rahoitusosuutta.
3. Niin kutsutun “do no significant harm”-periaatteen mukaisuus: toteutuessaan
investointi ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa yhdellekään EU:n kestävän
rahoituksen asetuksen kuudelle ympäristötavoitteelle.
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ILMASTORAHASTON VAIKUTUSKRITEERIT
Ilmastorahaston vaikuttavuutta koskevat yleiset vaikutuskriteerit arvioidaan jokaista
rahoituspäätöstä tehtäessä. Lisäksi ennen päätöstä rakennetaan mekanismi
tavoiteltujen vaikutusten todentamiseen ja seurantaan.
Ilmastorahaston yleiset vaikuttavuuskriteerit ovat:
4. Päästövähennyspotentiaali Suomessa ja maailmalla.
5. Tuottavuuspotentiaali, jota voidaan arvioida esimerkiksi kansallisten TKIpanosten kasvattamisen, korkean lisäarvon työllisyysvaikutusten tai
osaamispääoman vahvistumisen kautta.
6. EU-taksonomianmukaisuus. EU:n kestävän rahoituksen asetuksen mukaisuus on
rahoituskohteelle eduksi, muttei ehtona, Ilmastorahaston rahoitukselle.
7. Liiketoimintapotentiaali,
tuottavuushyödyt
ja
arvonlisä,
jonka
Investointikokonaisuus mahdollistaa Suomessa rekisteröityneille toimijoille.

AIHIOKOHTAINEN TARKASTELU
Rahoituskohteesta riippuen hyvin erilaiset asiat saattavat olla keskeisimpiä niin
vaikuttavuuden kuin riskienkin näkökulmasta. Aihiokohtainen analyysi voi syventää
arviota mm. luonnon monimuotoisuusvaikutuksista, vientipotentiaalista, sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden kysymyksistä tai EU-rahoitukseen kytkeytymisestä.

2.3.

Rahoituskategoriat

Toimiohjeen mukaan Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen
mittaluokan skaalaukset, joissa on kyse esimerkiksi uuden teknologian
demonstraatiovaiheen hankkeista. Rahoitettavat kohteet voivat olla yksityisten ja
julkisten toimijoiden hankkeita. Ilmastorahasto voi olla myös mukana erilaisissa datan
hyödyntämistä tehostavissa julkisissa alustoissa sekä yksityisen ja julkisen sektorin
yhteisprojekteissa. Rahoitettavista kohteista n. 65 % pitää toimiohjeen mukaan
ohjeellisesti liittyä ilmastonmuutokseen ja n. 35 % digitalisaatioon siten, että
sijoitustoiminnan pääpaino on ilmastomuutoksen torjumisessa ja teollisuuden
vähähiilisyyden vauhdittamisessa.
Ilmastorahaston hallitus on päättänyt keskittää käynnistymisvaiheessa toimintaa
kahteen rahoituskategoriaan:
1. Ilmastoratkaisujen kaupallisiin skaalauksiin: uuden teknologian ja/tai sitä
hyödyntävän
liiketoimintamallin
todentaminen
ensimmäistä
kertaa
kaupallisessa mittakaavassa. Kyseessä voi olla myös pienimuotoisesti
kaupallisesti todennetun teknologian ja/tai liiketoimintamallin laajentaminen
ensimmäistä kertaa merkittävään, teolliseen mittakaavaan. Rahoitus voi
kohdistua esimerkiksi laitosinvestointiin tai olemassa olevan kaupallisen fyysisen
tai digitaalisen ilmastoratkaisun käyttöönoton vauhdittamiseen.
2. Päästövähennyksiä
mahdollistaviin
alustoihin:
useamman
toimijan
hyödyntämät fyysiset tai digitaaliset ympäristöt, jotka mahdollistavat alustalla
Ilmastorahasto Oy
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Ilmastorahasto.fi @ilmastorahasto

toimiville päästöjen vähentämisen ja/tai skaalautuvan ilmastoliiketoiminnan.
Rahoitus voi kohdistua esimerkiksi yhteiskäyttöiseen päästövähennys-,
hiilensidontatai
ilmastoratkaisujen
pilotointi-infrastruktuuriin
taikka
päästövähennyksiin
tähtäävään
datan
hyödyntämistä
edistävään
digitaaliseen alustaan.

2.4.

Instrumentaatio mukaan lukien tikettikoko

Toimiohjeen mukaan Ilmastorahasto voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista
rahoitusta sekä välirahoitusta. Pääomalaina mainitaan luontevaksi välineeksi
ensivaiheessa. Ilmastorahasto voi toimiohjeen linjauksella olla perustajana tai
sijoittajana rahastoissa ja käyttää rahoitusinstrumenteissaan valtiontukea. EUrahoituksen hyödyntäminen kuuluu toimiohjeen mukaisesti Ilmastorahaston tehtäviin.
Ilmastorahaston hallitus on päättänyt yhtiön toimivan aluksi pääosin kahdenlaisilla
rahoitusinstrumenteilla:
1) Pääomalainoilla, sekä
2) Erityissijoitusrahastojen ja muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta

Pääomalainat
Pääomalainoissa pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja
konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Pääoma
saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman
pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön
tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääomalainan saajan
kirjanpidon osalta pääomalaina ei lisää yhtiön omaa pääomaa, mutta se voidaan
laskennallisesti lisätä omaan pääomaan joissain tilanteissa vakavaraisuuslaskelmissa.
Ilmastorahaston pääomalainojen markkinaehtoisuus toteutetaan hinnoittelemalla
rahoitus EU:n julkaiseman korkoreferenssitaulukon avulla. Referenssikorkotaulukko
määrittää minimikoron hakijan luottoluokitukseen pohjautuen. Ilmastorahasto voi
määritellä koron minitason yläpuolelle, muttei alapuolelle. Vaihtoehtoisesti
Ilmastorahasto voi pääomalainoittaa kohdetta samoin ehdoin yksityisen rahoittajan
kanssa tilanteessa, jossa yksityisen rahoittajan rahoitusosuus kokonaisuudesta on
merkittävä (>30%).
Ilmastorahaston riskienhallinnan toteutumiseksi Ilmastorahaston rahoitusosuus
rajataan maksimissaan 50% rahoituskokonaisuudesta ja pääomalainaan yhdistetään
rahoituskohdekohtaisesti sovittava tuotto-osio, joka voi koostua minimikoron
ylittävästä korkopreemiosta, vaihto-oikeudesta ja/tai voitto-osuusehdosta. Lisäksi
Ilmastorahaston rahoitusosuuden kokoa rajataan siten, että Ilmastorahaston
vuosivolyymin puitteissa on mahdollista hajauttaa riskiä useampiin päätöksiin.
Toiminnan käynnistyessä Ilmastorahaston rahoitusosuuden koko on 2-20MEUR
kaupallisen skaalauksen rahoituskategoriassa ja 1-10MEUR mahdollistavien alustojen
rahoituskategoriassa.
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Erityissijoitusrahastot ja muut erityisrahoitusinstrumentit
Erityissijoitusrahastot ja muut erityisrahoitusinstrumentit viittaavat tilanteisiin, joissa
Ilmastorahasto ei suoraan sijoita ilmastoratkaisuja tuottaviin yrityksiin ja hankkeisiin,
vaan väliportaan kautta, joka hallinnoi Ilmastorahaston asettamia panoksia
rahastosopimuksen tai muun hallinnointisopimuksen perusteella.

2.5.

Kohdeyritykset

Rahoituskohteet ovat yksityisiä, julkisomisteisia tai yksityisen ja julkisen yhteisomistamia
yrityksiä. Rahoitettavien hankkeiden tulee läpäistä Ilmastorahaston rahoituskriteerien
kynnysehdot ja lisäksi niiden tulee tuottaa selkeitä rahoituskriteerien mukaisia
vaikutuksia.
Ilmastorahaston operatiivisen sijoitustoiminnan painopiste on Suomeen rekisteröidyissä
yhtiöissä. Ilmastorahaston rahoituskriteeristön mukaisesti jokaisen rahoituskohteen
arviontiin osaltaan vaikuttaa liiketoimintapotentiaali, tuottavuushyödyt ja arvonlisä,
jonka Investointikokonaisuus mahdollistaa Suomessa rekisteröityneille toimijoille.

2.6.

Rahoitusprosessi

Ilmastorahaston ydinprosessi on rahoitusprosessi, jonka alkuosassa korostuu
asiakkuustyö
esimerkiksi
hankevirran
generoimiseksi
sekä
potentiaalisten
rahoituskohteiden asiakaspalvelu. Hankevirran hallinnointi sekä analysointi tuottaa
kokonaiskuvaa mahdollisten rahoituskohteiden joukosta ja tunnistaa Ilmastorahaston
rahoituskriteerien valossa lupaavia ja kulloinkin ajoitukseltaan sopivia rahoituskohteita
tarkempaan analyysiin.
Sijoitusanalyysi kattaa yksittäisten rahoituskohteiden analyysin, päätöksenteon
valmistelun sekä rahoituksenaikaisen hallinnoinnin ja seurannan kohteen koko
elinkaaren ajan. Rahoituskohteita analysoidaan kaikissa päätöksentekovaiheissa
vasten Ilmastorahaston rahoituskriteereitä. Toimiohjeen mukaisesti rahoituskriteerien
kynnysarvojen tulee toteutua jokaisen sijoituksen osalta. Kynnysarvojen toteutuessa
kohteiden lopullinen vertailu ja valinta tehdään vaikutustavoitteiden perusteella.
Ilmastorahasto toimii merkittävän kokoisilla rahoitusosioilla keskenään hyvin erilaisia
ratkaisuja edustavissa kohteissa. Huolellinen ja luotettava rahoituspäätösvalmistelu
edellyttää rahoituskohdekohtaisen ulkopuolisen asiantuntemuksen yhdistämistä
rahoituspäätösten tueksi. Tavoiteltujen vaikutusten validointi ja arviointi edellyttää niin
ikään useissa tapauksissa rahoituskohdekohtaista erityisosaamista, jota Ilmastorahasto
hankkii myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Jokainen hanke käsitellään Ilmastorahaston
hallituksen toimesta noin kolme kertaa ennen rahoituspäätöstä.
Ilmastorahaston rahoitusprosessi ei pääty rahoituspäätökseen. Ilmastorahaston
tavoittelemien yhteiskunnallisten vaikutusten seuranta ja raportointi alkavat
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rahoituspäätöksestä. Vaikutusten seuranta nivoutuu rahoituskohteiden kanssa
pitkäjänteisesti tehtävään yhteistyöhön, jossa myös itse rahoituksen ehdot on usein
sidottu tavoiteltujen vaikutusten toteutumiseen tai todentamiseen. Joissain kohteissa
Ilmastorahasto voi toimia rahoituksen aikana myös omistajan roolissa. Rahoitusprosessi
on kuvattuna alla (Kuva 1).

Kuva 1 Rahoitusprosessi

2.7.

Riskit ja riskienhallinta

Yhtiön keskeiset riskikategoriat ovat operatiiviset riskit, taloudelliset riskit, strategiset
riskit, säännösten noudattaminen sekä maine- ja vastuullisuusriskit. Toiminnan
suurimmat taloudelliset riskit liittyvät Nesteen osinkotulojen kehitykseen sekä
riskienhallinnan onnistumiseen operatiivisessa rahoitustoiminnassa. Taloudellisen
riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa toiminnan jatkuvuus, tuloksellisuus, varojen ja
omaisuuden turvaaminen sekä säännösten edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot
taloudesta ja toiminnasta. Yhtiön riskienhallinnan lähestymistapaa, prosesseja sekä
raportointia käsitellään tarkemmin yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeistuksessa.

2.8.

Valtiontuki

Yhtiö voi valtiontukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa ottaa
sijoitustoiminnassaan suurempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset
sijoittajat. Toiminnan käynnistyessä Ilmastorahaston käytettävissä ei ole valtiontueksi
laskettavia rahoitusinstrumentteja. Markkinaehtoisuuden toteutuminen osoitetaan
jokaisen rahoituspäätöksen osalta.

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

3. Likvidit varat
Yhtiöllä tulee olla likvidejä varoja käytettävissään niin, että se pystyy kattamaan
avoimet sijoitussitoumuksensa ja operatiiviset kulunsa. Yhtiön pankkitilillä pidetään
vähintään määrä, joka on riittävä yhtiön operatiivisen toiminnan hoitamisen kannalta.
Muut likvidit varat sijoitetaan yhtiön sijoitustoiminnan likviditeettivaateet ja
sijoitussitoumukset huomioon ottaen joko pankkitileille, määräaikaistalletuksiin tai
vähäriskisiin ja nopeasti rahaksi muutettaviin korkorahastoihin.
Likvidejä varoja jaetaan useampiin kohteisiin riskin vähentämiseksi. Likvidien varojen
sijoittamisessa pyritään lähtökohtaisesti välttämään negatiivisia korkoja. Likvidien
varojen kohteiden
valinnassa
huomioidaan
mm.
rahaston sijoituspolitiikka,
vastapuoliriski, rahaston koko, likvidiys, riskiprofiili, historiallinen tuotto, aikajänne sekä
kulurakenne.
Varojen sijoittamisessa huomioidaan vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja
priorisoidaan mahdollisuuksien mukaan rahastoja, joilla on erikseen vahvistettu
ilmasto- tai vähähiilisyyspolitiikka tai, jotka muuten pyrkivät minimoimaan
sijoitustoimintansa negatiivisia ilmastovaikutuksia.
Yhtiön johto huolehtii yhtiön riittävästä likviditeetistä ja sijoittaa likvidejä varoja
kohteisiin ja kutsuu likvidejä varoja kohteista hallituksen päättämien sijoitusvaltuuksien
puitteissa.
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