Ilmastorahasto Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen
torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.
Tehtävänämme on tavoitella yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuoton maksimoinnin
sijaan. Tämän vuoksi osallistumme merkittävän mittaluokan ilmastoinvestointeihin, joissa
rahoitusosuutemme mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa
mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Ilmastorahaston rahoitus
Ilmastorahaston tavoitteena on tehdä vuosittain
rahoituspäätöksiä noin 80 miljoonalla eurolla, mikä
tarkoittaa noin 10–15 rahoituspäätöstä vuodessa.
Osallistumme rahoituskokonaisuuksiin vähemmistöroolissa
(enintään 50 %) ja julkisen rahan kokonaisosuus voi olla
enintään 70 % kokonaisuudesta.
Rahoitettavat kohteet voivat olla yksityisten tai julkisten
toimijoiden hankkeita sekä yksityisten ja julkisten toimijoiden
yhteishankkeita.

Rahoituksemme on pääasiallisesti pääomalainamuotoista, hinnoiteltuna EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti
asiakkaan luottoluokituksesta riippuen. Tämän lisäksi lainaan
sisältyy yleensä esimerkiksi voitto-osuus, vaihto-oikeus tai
korkopreemio. Voimme toimia myös muilla pääomamuotoisilla
instrumenteilla, mutta tukea tai avustuksia emme jaa.
Ilmastorahasto voi sijoittaa erityissijoitusrahastoihin tai
muihin erityisrahoitusinstrumentteihin, jos se on paras tapa
tuottaa kriteeristömme mukaisia vaikutuksia, mutta se ei ole
yhtiön ensisijaista toimintaa.

Yhtiön rahoituskohteet
Ilmastorahaston rahoitus kohdentuu kahdenlaisiin rahoituskategorioihin: ilmastoratkaisujen kaupalliseen skaalaukseen (rahoitusosuutemme 2-20M€) ja päästövähennyksiä mahdollistaviin alustoihin (rahoitusosuus 1-10M€). Ilmastorahasto voi
osallistua rahoituskokonaisuuksiin myös suuremmilla osuuksilla. Mikäli rahoitusosuus on yli 20 M€, rahoituspäätös vaatii myös
talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamisen. Alla näet esimerkkejä tyypillisistä rahoituskohteistamme.

Päästövähennyksiä mahdollistavat alustat

Ilmastoratkaisujen kaupallinen skaalaus

1–10 M€

2–20 M€

Laitosinvestoinnit
Kaupallisen ilmastoratkaisun skaalaaminen teolliseen
mittakaavaan

Käyttöönoton
skaalaus
Kaupallisen ilmastoratkaisun käyttöönoton
vauhdittaminen

Digitaalisten
ratkaisujen skaalaus
Digitaalisen ilmastoratkaisun merkittävä
kaupallinen laajennus

Fyysinen infrastruktuuri
Useamman toimijan hyödyntämä
infrastruktuuri, joka mahdollistaa
päästöjen vähentämisen ja/tai
skaalautuvan ilmastoliiketoiminnan

Digitaaliset alustat
Useamman toimijan hyödyntämä
alusta, joka mahdollistaa päästöjen
vähentämisen ja/tai skaalautuvan
ilmastoliiketoiminnan

Ilmastorahaston rahoituksen kriteerit
Rahoitustoimintaamme ohjaavat selkeät vaikutuskriteerit. Jokaisen Ilmastorahaston rahoituskohteen on ensin täytettävä kaikki
kolme kynnysehtoa, ennen kuin lopullinen valinta tehdään vaikuttavuuden pohjalta. Tiimimme auttaa rahoituskohteitamme
kriteeristön soveltamisessa läpi rahoitusprosessin.

Kynnysehdot

1. 		Uskottava suunnitelma 		
		rahoituksen takaisinmaksukykyyn
2.		lmastorahaston rahoituksella hanke
		toteutuu aiemmin, laajempana tai
		ylipäänsä
3. 		Do no significant harm -periaatteen
		mukaisuus

→

Vaikutuskriteerit
•
•

Päästövähennyspotentiaali
Tuottavuus- ja
liiketoimintapotentiaali

+

Muu vaikutus, esim.
•
•
•
•
•
•

Luonnonvarat ja kiertotalous
Luonnon monimuotoisuus- vaikutukset
Vientipotentiaali
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
EU-rahoitukseen kytkeytyminen
… ja muut soveltuvat vaikutukset

Lisäksi Ilmastorahaston arviointiprosessissa tarkastellaan hankkeiden yhdenmukaisuutta EU:n kestävän rahoituksen taksonomian kanssa.

Rahoitusprosessi pähkinänkuoressa
Helpoin tapa jättää meille rahoitusehdotus on
verkkosivuiltamme löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta,
minkä jälkeen olemme sinuun yhteydessä. Normaalisti
jokainen rahoituspäätös etenee tutustumisesta tarkempaan
analyysiin useamman hallituksen käsittelyn kautta, ja lopulta
Ilmastorahaston hallitus päättää yhtiön rahoituksesta.

Haluatko tietää lisää meistä
ja rahoituksestamme?
Ota yhteyttä!

Pia Erkinheimo
Asiakkuusjohtaja
+358 50 487 1417

pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi

Analyysin syventyessä työhön kytketään usein ulkoisia
asiantuntijoita ja myös asiakkaalta odotetaan aktiivisuutta,
esimerkiksi arvioitaessa rahoituskohteen yhteensopivuutta
Ilmastorahaston kriteeristöön. Rahoitusprosessi kestää
kokonaisuutena yleensä useamman kuukauden.

Juho Pirinen
Asiakkuuspäällikkö
+358 50 585 7782

juho.pirinen@ilmastorahasto.fi

Joakim Holmström
Johtava asiantuntija
+358 50 589 6715

joakim.holmstrom@ilmastorahasto.fi

Yhteydenottolomake: https://app.zapflow.com/custom-webentry/ilmastorahasto/fi

