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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 ESG-
aiheiden johtamista ja kehittämistä. Ohjelma toimii myös pohjana yhtiön 
vastuullisuusraportoinnille.  
 
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).  
 
Vastuullisuusohjelma kuvaa Ilmastorahaston merkittävimmät vaikutukset 
kestävään kehitykseen ja määrittää Ilmastorahaston vastuullisuustavoitteet. 
Vastuullisuuden olennaiset 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.  
 
Ilmastorahaston rahoitustoiminnan vastuullisuutta lähestytään ensisijaisesti 
yhtiön rahoituskriteeristön kautta, mitä käsitellään tarkemmin yhtiön 
sijoituspolitiikassa. Yhtiön riskienhallintaa käsitellään taas sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan asiakirjassa. Ympäristövastuun osalta Ilmastorahaston 
rahoituskohteet valikoituvat erityisesti ilmasto- ja ympäristövaikuttavuuden 
pohjalta, mutta myös yhtiön oman toiminnan ilmastojalanjälki on raportoinnin 
kohteena. Sosiaalisessa vastuullisuudessa korostuvat erityisesti yhtiön 
henkilöstöasiat, sisältäen työterveyden, työhyvinvoinnin ja kouluttamisen, 
mutta myös kumppanien ja asiakkaiden sosiaalinen vastuullisuus.  
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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 Ilmastorahasto sitoutuu seuraaviin kuuteen 
periaatteeseen: 
 
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 diligence-
vaiheeseen sisältyy yleensä rahoituskohdekohtaisten vaikuttavuusmittarien 
kehittäminen seurantaa varten. Rahoituskohteet raportoivat Ilmastorahastolle 
ESG-vaikutusten 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 
esimerkillään uudenlaista julkista vaikuttavuussijoittamisen mallia ja näin 
osaltaan vahvistamaan vastuullisuutta rahoitusalalla.  
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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 integroidun talous- ja 
yhteiskuntavastuuraportin, kuvaten tilinpäätöksen lisäksi 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 VASTUULLISUUSTAVOITTEET JA VUOSIRAPORTOINTI  
 
Ilmastorahasto raportoi sidosryhmilleen vastuullisuuden toteutumisesta 
toiminnassaan vuodesta 2022 eteenpäin integroidun talous- ja 
yhteiskuntavastuuraportin eli yhtiön vuosiraportin kautta. Raportti kattaa 
vastuullisuusraportoinnin lisäksi yhtiön tilinpäätöksen, eli yhtiön taloudelliset 
tunnusluvut ja kuvauksen olennaisista tapahtumista tilikauden aikana ja sen 
jälkeen.  
 
Raportointi on Ilmastorahastolle erityisen tärkeää, koska omistajaohjauksesta 
vastaava työ- ja elinkeinoministeriö 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. 
 
Ilmastorahaston toiminnan vaikutukset yhteiskunnalle, ympäristölle ja ilmastolle 
toteutuvat ensisijaisesti sen rahoituskohteiden kautta. Yhtiön 
vastuullisuustavoitteet on esitetty taulukossa 1, mikä on jaettu yhtiön 
rahoitustoimintaa koskeviin tavoitteisiin sekä muuta yhtiön omaa toimintaa 
koskeviin tavoitteisiin. Nämä kaksi pääkategoriaa on jaettu edelleen neljän 
vastuullisuuden osa-alueen mukaan – vastuulliset toimintatavat, 
ympäristövaikutukset, taloudellinen vastuullisuus, sekä avoin ja aktiivinen 
viestintä. Näiden lisäksi Ilmastorahaston koko toimintaa läpileikkaava tavoite 
koskee hyvinvoivaa ja osaavaa henkilöstöä.  
 
Vastuullisuustavoitteet on asetettu yhdessä Ilmastorahaston asiantuntijoiden 
kanssa ja päätetty niihin liittyvät toimenpiteet sekä tavoitetaso. Tavoitteisiin 
liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta ja tavoitetason saavuttamisesta 
raportoidaan vuosittain osana yhtiön vuosiraportointia. Taulukossa 1 kuvataan 
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myös tavoitteisiin liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG eli 
Sustainable Development Goals) soveltuvin osin.  
 
Taulukko 1. Vastuullisuuden pääosa-alueet ja tavoitteet Ilmastorahaston toiminnassa 

Vastuullisuuden  
osa-alue 

Vastuullisuustavoite Aiheeseen liittyvät YK:n 
kestävän kehityksen 
tavoitteet 

Rahoitustoiminta  
Vastuulliset 
toimintatavat  

Asiakkaat saavat Ilmastorahastossa 
yhdenvertaista ja puolueetonta kohtelua. 

 

Vastuulliset 
toimintatavat 

Ilmastorahaston rahoituskohteita arvioidaan 
kriteeristön mukaisesti ja sen soveltamista 
kehitetään jatkuvasti. 

 

Ympäristövaikutukset Rahoituskohteiden päästövähennys-
potentiaalia ja saavutettavaa 
päästövähennystä arvioidaan ja seurataan 
systemaattisesti.  

 

Ympäristövaikutukset Rahoituskohteiden DNSH-periaatteen 
mukaisuutta arvioidaan systemaattisesti.  

Taloudellinen 
vastuullisuus  

Ilmastorahaston rahoituspäätökset 
saavuttavat 80 M€ tavoitevolyymin.  

Taloudellinen 
vastuullisuus 

Operatiivisia rahoituspäätöksiä valmistellessa 
huomioidaan portfolio kokonaisuutena ja 
etteivät yksittäiset kohteet painotu liikaa 
salkun koossa. 

 

Avoin ja aktiivinen 
viestintä  

Ilmastorahaston rahoituskohteiden ESG-
vaikutuksia seurataan mahdollisimman 
tarkalla tasolla. Ilmastorahasto viestii 
kattavasti ja ajantasaisesti rahoituskohteista 
ja niiden ESG-vaikutuksista. 

 

Muu oma toiminta 
Vastuulliset 
toimintatavat  

Ilmastorahaston toiminnassa noudatetaan 
kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä, 
määräyksiä ja ohjeita; rikkomuksista 
ilmoitetaan välittömästi. 

 

Vastuulliset 
toimintatavat 

Sisäinen valvonta ja siihen liittyvät vastuut ja 
prosessit ovat selkeät. Sisäinen valvonta on 
luonteva osa päivittäistä toimintaa. 
Toimintaan kohdistuvat todennäköisimmät 
riskit on tunnistettu sekä ennakoitu, ja 
toimintamallit ovat selkeät. 

 

Ympäristövaikutukset Ilmastorahaston oman toiminnan ja portfolion 
hiilijalanjälki on mahdollisimman 
oikeasisältöisesti laskettu. 

 

Taloudellinen 
vastuullisuus 

Ilmastorahaston vastuullinen omien varojen 
hoito mahdollistaa yhtiön tavoitteiden 
mukaisen sijoitusvolyymin. 

 

Avoin ja aktiivinen 
viestintä 

Ilmastorahasto viestii yhtiön toiminnasta 
aktiivisesti ja mahdollisimman avoimesti. 
Tavoittamalla yhtiön keskeiset kohderyhmät, 
viestintä ylläpitää ja tukee Ilmastorahaston 
mainetta. 

 

Avoin ja aktiivinen 
viestintä 

Ilmastorahasto on aktiivinen keskustelija 
keskeisten sidosryhmiensä parissa 
vahvistaakseen luottamusta yhtiöön. 
Ilmastorahasto huomioi sidosryhmien erilaiset 
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tarpeet ja odotukset vuorovaikutuksessa ja 
toiminnassaan. 

Hyvinvoiva ja 
osaava henkilöstö 

Henkilöstön terveydestä ja henkisestä 
hyvinvoinnista huolehtiminen turvaa töissä 
jaksamista. Työelämän joustavuus 
tasapainottaa työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittamista. Koulutusmahdollisuudet 
tukevat osaamisen ylläpitämistä ja 
kehittämistä. 

 

 
Vastuullisuustavoitteet määrittelevät myös Ilmastorahaston vuosiraportin 
olennaisen sisällön GRI-raportointiperiaatteiden mukaisesti. Raportin rakenne 
on jaettu seuraavasti: 

- 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. 

Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus – tilikauden aikaiset olennaiset 
tapahtumat, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.  
Raportointiperiaatteet – GRI-raportoinnin periaatteet, hiilijalanjäljen 
laskennan periaatteet ja raportin ulkoinen varmentaminen.  

 
Vuosiraportin ensisijaisena tehtävänä on palvella sidosryhmiä, mikä ohjaa 
myös olennaista sisältöä. Raportointistandardina käytetään GRI-standardia 
(Global Reporting Initiative) perusvaatimusten (core) mukaisesti huomioiden 
aina uusimmat päivitykset GRI standardeihin. GRI-raportin sisältöä ja laatua 
voidaan arvioida alla olevien kymmenen periaatteen pohjalta. Näiden 
periaatteiden toteutuminen raportin sisällössä antaa myös Ilmastorahaston 
hallitukselle mahdollisuuden arvioida yhteiskuntavastuuraportin laatua. 
 
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. 
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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 helposti 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.  
 
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. 
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. 
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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)  
• Korruption ja lahjonnan vähentäminen (16) 
• Tehokkaiden ja läpinäkyvien instituutioiden kehittäminen (16) 
• Kansainvälinen ja julkisten sekä yksityisten toimijoiden yhteistyö (17) 

 
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 raportointia kehitetään systemaattisesti joka vuosi. Tulevina 
vuosina raportin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tiedot ja 
tunnusluvut tullaan myös varmentamaan riippumattoman kolmannen 
osapuolen toimesta.  
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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. 
Ilmastorahaston rahoitustoiminnan vastuullisuustavoitteet on kuvattu 
taulukossa 2. 
 
Taulukko 2. Ilmastorahaston rahoitustoiminnan vastuullisuustavoitteet 

Vastuullisuuden  
osa-alue 

Vastuullisuustavoite Aiheeseen liittyvät YK:n 
kestävän kehityksen 
tavoitteet 

Vastuulliset 
toimintatavat  

Asiakkaat saavat Ilmastorahastossa 
yhdenvertaista ja puolueetonta kohtelua. 

 

Vastuulliset 
toimintatavat 

Ilmastorahaston rahoituskohteita arvioidaan 
kriteeristön mukaisesti ja sen soveltamista 
kehitetään jatkuvasti. 

 

Ympäristövaikutukset Rahoituskohteiden päästövähennys-
potentiaalia ja saavutettavaa 
päästövähennystä arvioidaan ja seurataan 
systemaattisesti.  

 

Ympäristövaikutukset Rahoituskohteiden DNSH-periaatteen 
mukaisuutta arvioidaan systemaattisesti.  

Taloudellinen 
vastuullisuus  

Ilmastorahaston rahoituspäätökset saavuttavat 
80 M€ tavoitevolyymin.  

Taloudellinen 
vastuullisuus 

Operatiivisia rahoituspäätöksiä valmistellessa 
huomioidaan portfolio kokonaisuutena ja 
etteivät yksittäiset kohteet painotu liikaa salkun 
koossa. 

 

Avoin ja aktiivinen 
viestintä  

Ilmastorahaston rahoituskohteiden ESG-
vaikutuksia seurataan mahdollisimman tarkalla 
tasolla. Ilmastorahasto viestii kattavasti ja 
ajantasaisesti rahoituskohteista ja niiden ESG-
vaikutuksista. 

 

 
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA HYVÄ ASIAKASKOKEMUS 
 
Ilmastorahasto kohtelee asiakkaitaan yhdenvertaisesti ja puolueettomasti. 
Ilmastorahaston palvelulupauksen mukaisesti yhtiö palvelee asiakkaita 
ammattimaisesti, lähestyttävästi, asiakkaan rahoitushaastetta aktiivisesti 
ratkoen ja sellaisella aikataululla, joka vauhdittaa asiakkaan 
kasvusuunnitelmien toteutumista, ja sitä kautta päästövähennyspotentiaalin ja 
muiden ympäristövaikutusten syntymistä. 
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Rahoitettujen kohteiden asiakaspolku on kestoltaan useita vuosia. 
Potentiaalisen rahoituskohteen asiakaskokemus alkaa ensikontaktista 
Ilmastorahaston kanssa ja jatkuu rahoitettujen yritysten kohdalla aina lainan 
takaisinmaksuun tai muuhun mahdolliseen irtautumiseen asti. Asiakaspalvelua 
kehitetään asiakkaille keskeisten kysymysten kautta, jotka vaihtelevat 
asiakasryhmän sekä palvelupolun vaiheen mukaan.  
 
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa Ilmastorahastolle sen asiakaspalvelulupauksen 
lisäksi sitä, että jokaisen rahoituskohteen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon 
rahoitusprosessissa ja pyritään löytämään tämän tarpeisiin parhaiten sopivat 
rahoitusinstrumentit ja -ehdot. Asiakaskokemukseen vaikuttavat muun muassa 
Ilmastorahaston tarjoaman tiedon saatavuus ja selkeys, Ilmastorahaston 
asiantuntijoiden tavoitettavuus ja vasteaika, rahoitusprosessin ja due diligence 
-analyysivaiheen nopeus, selkeys, seurattavuus, sekä rahoituspäätöksen 
ennakoitavuus.  
 
Rahoituskohteilta kerätään säännöllisin väliajoin palautetta ja kehitysedotuksia 
Ilmastorahaston asiakaspalvelun ja rahoitustoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi 
Ilmastorahaston luottamusta ja mainetta mitataan vuosittain sen keskeisten 
sidosryhmien keskuudessa T-Median toteuttaman kyselyn avulla.  
 
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.  
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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 
 
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 due diligence -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.  
 
Ilmastorahaston Code of Conduct -ohjeistuksen rikkominen voi johtaa 
sopimuksen päättämiseen.  
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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 
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. 
 
Ilmastorahasto viestii avoimesti ja kattavasti rahoituskohteista, niiden kautta 
tavoiteltavista vaikutuksista ja vaikutuksien toteutumisesta verkkosivuillaan ja 
vuosittaisessa talous- ja yhteiskuntavastuuraportissaan.  
 
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. 
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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. 
 
RAHOITUSTOIMINNAN TALOUDELLINEN VASTUULLISUUS  
 
Rahoitustoiminnan taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä riskejä käsitellään ja 
ohjeistetaan Ilmastorahaston Code of Conduct -ohjeistuksessa. Ohjeistusten 
lisäksi Ilmastorahaston hallintojärjestelmän tehtävänä on varmistaa 
taloudellisten riskien hallinta. Yhtiön positiivinen kädenjälki taloudellisen 
vastuullisuuden osalta näkyy erityisesti rahoituskohteille tuodun julkisen 
rahoituksen tarjoaman lisäarvon kautta. 
 
Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035 ja EU:n tavoitteena on olla 
ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa 2050 mennessä. Ilmastorahasto on 
osa laajaa keinovalikoimaa, jolla päästövähennyksiä ja niiden edellyttämiä 
investointeja tavoitellaan. Tukeakseen Suomen hiilineutraaliustavoitetta, 
Ilmastorahaston tavoitteena on saavuttaa 80 miljoonan euron rahoitusvolyymi 
vuosittain.  
 
Rahoitustoiminnan riskien hallinta  
 
Riskit Ilmastorahaston operatiivisissa sijoituksissa ja rahoituskohteissa ovat 
tavanomaista korkeampia yhtiön toimiohjeen mukaisesti. Vaikka 
Ilmastorahaston tekemien sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee 
pitkällä aikavälillä olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa, yhtiö voi 
valtiontukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa ottaa 
sijoitustoiminnassaan suurempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuottoon kuin 
yksityiset sijoittajat.  
 
Merkityksellisyytensä vuoksi operatiivisten riskien hallinta korostuu 
Ilmastorahaston koko toiminnassa. Operatiivisia riskejä hallitaan 
Ilmastorahastossa laaja-alaisella potentiaalisten rahoituskohteiden hankinnalla 
sekä huolellisella ja moniportaisella analyysillä ennen yhtiön rahoituspäätöksen 
tekemistä. Ilmastorahasto tuntee asiakkaansa ja selvittää huolellisesti 
kohdeyhtiöidensä taustat ja taloustiedot sekä arvioi relevantin 
markkinatilanteen ja näkymät. Näiden lisäksi yksittäisten rahoituskohteiden 
painoarvo Ilmastorahaston portfoliossa ei saisi nousta poikkeuksellisen suureksi 
pitkällä aikavälillä arvioituna. 
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YHTIÖN OMAN TOIMINNAN VASTUULLISUUS 
 
Ilmastorahasto toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja noudattaa 
toiminnassaan avoimuutta sekä eettisiä sääntöjä. Ilmastorahasto edistää 
vastuullista toimintatapaa niin hallinnon, henkilöstön, ympäristön kuin talouden 
näkökulmista yhtiön kaikilla toiminnan osa-alueilla. Vastuullisuusaiheet ovat 
olennainen osa yhtiön jokapäiväistä työtä. Yhtiön omalle toiminnalle asetetut 
vastuullisuustavoitteet on kuvattu taulukossa 3.  
 
Taulukko 3. Ilmastorahaston oman toiminnan vastuullisuustavoitteet 

Vastuullisuuden  
osa-alue 

Vastuullisuustavoite Aiheeseen liittyvät 
YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet 

Vastuulliset 
toimintatavat  

Ilmastorahaston toiminnassa noudatetaan kaikkea 
soveltuvaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita; 
rikkomuksista ilmoitetaan välittömästi. 

 

Vastuulliset 
toimintatavat 

Sisäinen valvonta ja siihen liittyvät vastuut ja 
prosessit ovat selkeät. Sisäinen valvonta on 
luonteva osa päivittäistä toimintaa. Toimintaan 
kohdistuvat todennäköisimmät riskit on tunnistettu 
sekä ennakoitu, ja toimintamallit ovat selkeät. 

 

Ympäristövaikutukset Ilmastorahaston oman toiminnan ja portfolion 
hiilijalanjälki on mahdollisimman oikeasisältöisesti 
laskettu. 

 

Taloudellinen 
vastuullisuus 

Ilmastorahaston vastuullinen omien varojen hoito 
mahdollistaa yhtiön tavoitteiden mukaisen 
sijoitusvolyymin. 

 

Avoin ja aktiivinen 
viestintä 

Ilmastorahasto viestii yhtiön toiminnasta aktiivisesti ja 
mahdollisimman avoimesti. Tavoittamalla yhtiön 
keskeiset kohderyhmät, viestintä ylläpitää ja tukee 
Ilmastorahaston mainetta. 

 

Avoin ja aktiivinen 
viestintä 

Ilmastorahasto on aktiivinen keskustelija keskeisten 
sidosryhmiensä parissa vahvistaakseen luottamusta 
yhtiöön. Ilmastorahasto huomioi sidosryhmien 
erilaiset tarpeet ja odotukset vuorovaikutuksessa ja 
toiminnassaan. 

 

Hyvinvoiva ja 
osaava henkilöstö 

Henkilöstön terveydestä ja henkisestä hyvinvoinnista 
huolehtiminen turvaa töissä jaksamista. Työelämän 
joustavuus tasapainottaa työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittamista. Koulutusmahdollisuudet tukevat 
osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. 

 

 
VASTUULLISET TOIMINTATAVAT 
 
Ilmastorahaston rooli vaikuttavuuteen tähtäävänä valtio-omisteisena 
erityistehtäväyhtiönä asettaa erityisen korkean vaatimustason yhtiön 
läpinäkyvyydelle ja eettiselle toiminnalle. Ilmastorahasto noudattaa 
toimintaansa liittyviä voimassa olevia lakeja, määräyksiä sekä ohjeistuksia. 
Ilmastorahaston oma Code of Conduct kokoaa yhteen yhtiön keskeiset 
eettiset ohjeistukset sekä toimintalinjat jokapäiväisen kanssakäymiseen 
asiakkaiden, kumppanien sekä sidosryhmien kanssa.  
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Vastuu lainsäädännön ja sisäisten ohjeiden noudattamisesta sekä eettisestä ja 
oikeudenmukaisesta toiminnasta kuuluu Ilmastorahaston koko henkilöstölle. 
Keskeisistä säädöksistä ja suosituksista viestitään henkilöstölle ohjeistuksin ja 
koulutuksin. 
 
Ilmastorahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
Ilmastorahaston toimintaa ohjaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiakirja. 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on koko organisaation asia. Sitä toteuttavat 
Ilmastorahaston hallitus, toimitusjohtaja ja toimiva johto sekä koko henkilöstö. 
 
Ilmastorahaston sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yhtiön sisäisiä menettely- ja 
toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan tehokkuus ja 
tuloksellisuus, toimintaa ohjaavan sääntelyn, ohjeiden ja periaatteiden 
noudattaminen sekä yhtiön raportoinnin ja muun informaation luotettavuus. 
Sisäinen valvonta on osa Ilmastorahaston hallinto- ja johtamisjärjestelmää ja se 
tukee yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja tulosten laatua.  
 
Riskienhallinta on keskeinen osa sisäistä valvontaa. Riskienhallintaan kuuluu 
riskien tunnistaminen, arviointi sekä niihin vastaaminen. Riskienhallinnan 
tavoitteena on luoda kattava kuva yhtiön kaikista riskeistä, analysoida niiden 
kehitystä sekä pyrkiä minimoimaan riskejä ja niiden vaikutuksia. Sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta ovat osa yhtiön kaikkea toimintaa, kuten tavoitteiden 
asetantaa, suunnittelua, valmistelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa, 
seurantaa ja raportointia.  
 
Sisäinen tarkastus varmentaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta 
ja sitä, että toiminta on säädösten mukaista. Ilmastorahastossa sisäinen 
tarkastus on ulkoistettu riippumattomalle ja objektiiviselle palveluntuottajalle. 
 
YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS 
 
Rahoitustoimijana Ilmastorahaston oman toiminnan suorat 
ympäristövaikutukset liittyvät ensisijaisesti toimitiloihin, energiankulutukseen ja 
matkustamiseen. Yhtiö laskee hiilijalanjälkensä ulkoisten asiantuntijoiden 
validoimana ja hyvittää 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 
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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 vuosittain osana 
yhtiön vastuullisuusraportointityötä ulkoisen kumppanin toimesta, ja yhtiön 
tarkoituksena on hyvittää oman toimintansa päästöt. Hiilijalanjälkeen 
sisällytetään niin suorat kuin epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1–3), 
ja tulevaisuudessa myös toiminnan päästövähennys- ja hyvityskeinot.  
 
Myös Ilmastorahaston omasta toiminnasta syntyneiden jätteiden määrä ja 
niiden kokonaishallinta pyritään arvioimaan yhtiön ympäristövastuullisuutta 
arvioitaessa. 
 
TALOUDELLINEN VASTUULLISUUS  
 
Taloudellisen vastuullisuuteen kuuluu Ilmastorahaston taloudellisten 
toimintaedellytysten turvaaminen, jotta yhtiö voi toteuttaa tehtäväänsä 
tarjota rahoitusta Ilmastorahaston rahoituskriteerit täyttäville kohteille. 
Toimiohjeen mukaisesti Ilmastorahasto ei pyri maksimoimaan oman 
toimintansa tuottoa vaan pyrkii toteuttamaan yhteiskunnalliset tehtävänsä 
mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. 
Toimiohjeen mukaisesti yhtiö toimii lähtökohtaisesti pääomiensa tuotoilla, 
mukaan lukien sijoituksista ja rahoituksesta palautuvat varat. Näiden tuottojen 
tulee pääsääntöisesti kattaa Ilmastorahaston rahoitustoiminta sekä 
hallinnolliset menot.  
 
Nämä periaatteet ovat lähtökohtia Ilmastorahaston talousmallinnukselle, 
jonka avulla tarkastellaan pitkän aikavälin taloudellista kehitystä ja 
taloudellisten reunaehtojen vaikutuksia esimerkiksi siihen, miten suurta 
vuosittaista rahoituspäätösvolyymiä voidaan tavoitella ja tarjota. 
Talousmallinnusta päivitetään tarpeen mukaan, lähtökohtaisesti vähintään 
vuosittain.  
 
Lisäksi Ilmastorahastossa ylläpidetään jatkuvaa lyhyen aikavälin kassavirtojen 
ennustetta, jonka perusteella tehdään päätökset likvidien varojen 
sijoittamisesta voimassa olevan sijoituspolitiikan mukaisesti. Tämä mahdollistaa 
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sen, että rahoitus voidaan maksaa rahoituksen saajille ajantasaisesti, kun 
sopimusten ehdot maksatukselle täyttyvät.  
 
Ilmastorahaston eri toimintojen toimintasuunnitelmat ovat perusteena 
vuodeksi kerrallaan tehtävälle budjetille, jonka hallitus hyväksyy 
loppuvuodesta seuraavalle kalenterivuodelle. Kulujen toteumia verrattuna 
budjettiin seurataan tarkastusvaliokunnan kokouksissa sekä hallituksen 
kokouksissa kuukausittain. 
  
Taloudellisessa raportoinnissa Ilmastorahasto noudattaa suomalaisia 
tilinpäätösstandardeja (Finnish Accounting Standards, FAS). Tilinpäätös täyttää 
suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön velvoitteet. Yhtiö seuraa 
toiminnassaan hyvää hallinnointitapaa ja tavoitteena on toiminnan 
läpinäkyvyys kaikilla organisaatiotasoilla. Ilmastorahasto raportoikin 
verkkosivuillaan sekä rahoitustoiminnan avainluvuista että oman toimintansa 
kustannuksista säännöllisesti. Tilinpäätös julkaistaan, kun yhtiökokous on sen 
vahvistanut. Myös sijoitusneuvoston ja yhtiökokouksen kokousmateriaalit ovat 
nähtävillä verkkosivuilla. 
 
AVOIN JA AKTIIVINEN VIESTINTÄ JA SIDOSRYHMIEN KUULEMINEN  
 
Ilmastorahaston viestintä on suunnitelmallista ja ennakoivaa, perustuen 
avoimuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Yhtiö viestii asioistaan aktiivisesti, 
ymmärrettävästi ja erilaiset kohderyhmät huomioon ottaen. Ilmastorahastolle 
on tärkeää antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnastaan sidosryhmille, 
medialle ja kansalaisille varmistaen samalla asiakkaidensa yksityisyyden ja 
liikesalaisuuksien suojan. Yhtiö julkaisee säännöllisesti tietoa toiminnastaan sekä 
rahoituksestaan ja raportoi omistajalleen sille asetettujen velvoitteiden 
mukaisesti. 
 
Keskeiset sidosryhmät on tunnistettu jo yhtiön valmisteluvaiheessa käydyn 
aktiivisen sidosryhmäkeskustelun kautta ja yhtiölle olennaisia sidosryhmiä ovat 
erityisesti sen rahoitustoimintaan liittyvät potentiaaliset kohteet sekä 
rahoituskohteita synnyttävät tahot, kanssarahoittajat ja muut 
innovaatiorahoituskentän toimijat. Ilmastorahaston yhteistyöverkostoon 
kuuluvat erityisesti mahdolliset asiakkaat, muut TEM-konsernin rahoitustoimijat, 
yksityiset rahoittajat, ministeriöt ja virastot, ympäristö- ja digitalisaatiojärjestöt 
sekä elinkeinoelämän ja tutkimuskentän toimijat. 
 
Sidosryhmien kuuleminen osana vastuullisuustyötä 
 
Ilmastorahasto kuulee ja osallistaa sidosryhmiään säännöllisesti osana yhtiön 
kehitystyötä. Osallistamisen ja kyselyiden aiheet liittyvät yleensä keskeisesti 
Ilmastorahaston aktiivisiin kehityskohteisiin - yhtiön alkuvaiheella sen 
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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.  
 
Pääasialliset kanavat sidosryhmien konsultointiin talous-, ympäristö- ja 
sosiaalisista asioista ovat vuosittain toteutettavat yhtiön sidosryhmäkyselyt sekä 
Ilmastorahaston omat osallistamiskeinot, mukaan lukien verkkosivujen ”Jaa 
ajatuksesi” -osio.  
 
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).  
 
HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ 
 
Ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on edellytys 
Ilmastorahaston tulokselliselle toiminnalle. Ilmastorahasto on turvallinen, 
kannustava ja tasa-arvoinen työpaikka. Ilmastorahastossa kollegoita 
arvostetaan sekä tuetaan ja toimitaan aktiivisesti yhdessä tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  
 
Ilmastorahastossa arvostetaan erilaisuutta ja edistetään tasa-arvoista kohtelua 
ja yhdenvertaisuutta rekrytoinnissa, palkkauksessa, osaamisen kehittämisessä 
ja urakehityksessä. Ilmastorahastossa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista 
tai syrjintää. 
 
Ilmastorahastossa noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä työntekijöiden 
oikeuksia sekä työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia. Epäasialliseen 
kohteluun ja häirintään puututaan välittömästi ja seurauksena voi olla 
huomautus, varoitus tai viime kädessä työsuhteen irtisanominen. 
 
Yhtiössä kaikki yhdessä huolehtivat siitä, että työympäristö on turvallinen ja 
terveellinen. Työntekijöiden hyvinvointia edistetään mm. tarjoamalla joustoa 
työnteon muodoissa ja työajassa, sekä yhteisillä virkistystapahtumilla. 
 
Kaikilla Ilmastorahaston työntekijöillä on yhtäläinen mahdollisuus käyttää ja 
kehittää osaamistaan ja asiantuntemustaan työssään, ja ilmastorahastolaiset 
tukevat tässä toisiaan. Ilmastorahasto tarjoaa henkilöstölleen koulutus- ja 
kehitysmahdollisuuksia, jotka tukevat heidän nykyisiä tai tulevia tehtäviään. 
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Jokainen ilmastorahastolainen tuntee niin oman työnsä kuin yhtiötason 
tavoitteet. Jokainen tiimiläinen saa tukea tavoitteidensa saavuttamiseen. Niin 
positiivista kuin korjaavaakin palautetta voidaan sekä antaa että 
vastaanottaa kun siihen on aihetta, vastaanottajaa arvostavalla ja 
kunnioittavalla tavalla. Säännölliset tavoite- ja palautekeskustelut sekä 
henkilöstökyselyt auttavat ilmastorahastolaisia kehittymään sekä yksilöiden 
että työyhteisön tasolla. 
 
Työterveyshuolto, työkyvyn ylläpitäminen ja henkilöstöedut 
 
Ilmastorahasto tarjoaa henkilöstölleen kattavat työterveyshuolto- ja 
sairaanhoitopalvelut. Sopimukseen sisältyy lääkärin ja terveydenhoitajan 
vastaanottojen lisäksi erikoislääkärin, työpsykologin ja työfysioterapeutin 
vastaanotot työterveyslääkärin lähetteellä.  
 
Ilmastorahastossa tehdään työterveyshuollon palveluntarjoajan toimesta 
työpaikkaselvitys säännöllisin väliajoin, jossa arvioidaan työn ja työpaikan 
olosuhteiden terveellisyys ja turvallisuus sekä se, millainen merkitys niillä on 
työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn. Työpaikkaselvityksen perusteella 
laaditaan työterveyden toimintasuunnitelma, jossa arvioidaan tarpeelliset 
toimenpiteet terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. 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. 
Työntekijät valitsivat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetut ja 
työsuojelutoimikunta perustettiin keväällä 2022. Ilmastorahastossa laaditaan 
myös työsuojelun toimintaohjelma turvallisuuden ja terveellisyyden 
edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi.  
 
Työkyvyn ja terveyden ylläpitämistä pidetään 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 vuosittaisen henkilöstöedun virkistys- ja harrastustoimintaan. 
Ilmastorahaston henkilöstön käytettävissä on myös toimitiloissa sijaitseva 
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kuntosali, ryhmäliikuntatilat ohjattuine tunteineen sekä saunatilat. Lisäksi 
Ilmastorahasto tarjoaa henkilöstölleen työmatkaedun. Henkilöstöllä on 
mahdollisuus valita työsuhdematkalipun sijasta halutessaan 
työsuhdepolkupyörä. 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 vuosiraportoinnin verran. 
Vastuullisuusaiheet työllistävät henkilöstöä tasaisesti Ilmastorahaston 
toiminnoissa aiheesta riippuen.  
 
Johtajatason vastuu talous-, ympäristö- ja sosiaalisista asioista 
Ilmastorahastossa on jaettu siten, että yhtiön asiakaskokemuksesta ja 
asiakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta vastaavat asiakkuusjohtaja ja 
sijoitusjohtaja, yhtiön rahoitustoiminnan ESG-ulottuvuudesta vastaa 
sijoitusjohtaja, yhtiön oman toiminnan vastuullisuusasioista, ohjeistuksista sekä 
vastuullisuuden raportoinnista vastaa yhtiön viestintä- ja vastuullisuusjohtaja. 
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 vuosiraportoinnille sekä 
hyväksyy vuosittain raportin, mukaan lukien aihesisältöjen kattavuuden 
varmistamisen. Ilmastorahasto pyrkii olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
sidosryhmiensä kanssa 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 soveltuvia kansainvälisiä sekä kansallisia työ- ja 
työsuojelulakeja.  
 
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 KEHITTÄMINEN  
 
Ilmastorahaston toiminnan vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti, tähdäten 
pitkällä aikavälillä jatkuvaan positiiviseen kehitykseen. Ilmastorahaston 
toiminnan vastuullisuutta ohjaavat keskeiset tekijät ja vaikutukset tarkastetaan 
ajantasaisiksi vuosittain ohjeistuksen päivitystarpeiden kartoituksen yhteydessä.  
 
Ilmastorahaston sisäinen tarkastus on ulkoistettu riippumattomalle ja 
objektiiviselle palveluntuottajalle ja ESG-aiheet voivat olla yksi tarkastuksen 
kohteista. Tällöin ympäristö- ja 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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Vastuullisuusohjelman ja -raportoinnin kehittämiseksi tullaan säännöllisesti, 
muutaman vuoden väliajoin, toteuttamaan olennaisuusarviointi, johon 
osallistetaan yhtiön asiantuntijoiden lisäksi keskeisiä sidosryhmien edustajia. 
Olennaisuusarvioinnin avulla varmistetaan, että Ilmastorahasto keskittyy yhtiön 
toiminnan ja kestävän kehityksen kannalta keskeisiin vastuullisuusasioihin ja 
täytämme näin myös sidosryhmiemme odotukset. Sidosryhmiä osallistetaan 
olennaisuusanalyysiin muun muassa työpajojen, kyselyiden, haastatteluiden ja 
Ilmastorahaston verkkosivuilla olevan ”Jaa ajatuksesi” -työkalun avulla.  
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