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Tiivistelmä
Vastuullisuus on yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtäävän Ilmasto-
rahaston toiminnan ytimessä ja yhtiön positiiviset vaikutukset, erityisesti 
ilmasto- ja ympäristöaiheissa, ohjaavat rahoituskohteiden valintaa. Vuonna 
2022 Ilmastorahasto saavutti rahoitustavoitteensa 11 rahoituspäätöksellä, 
joiden yhteenlaskettu summa oli 79,9 miljoonaa euroa.

Ilmastorahaston toiminta keskittyy ilmaston-
muutoksen torjumiseen, teollisuuden vähä-
hiilisyyden vauhdittamiseen sekä näitä mah-
dollistavan digitalisaation edistämiseen. 
Yhtiön toiminnan tavoitteena on tuoton mak-
simoinnin sijaan toteuttaa tämä tehtävänsä 
mahdollisimman tehokkaasti aikaansaaden 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ilmastora-
haston rahoituskohteet valikoituvat vaikutta-
vuutta painottavan kriteeristön kautta.

Vuonna 2022 Ilmastorahaston rahoitus koh-
distui päästöttömän vedyn demolaitosta 
rakentavalle Hycamitelle, merenkulun pääs-
töjä vähentävälle Norsepowerille, kestäviä 
sijoituksia bioteollisuuteen tekevälle Taaleri 
Bioteollisuus I -pääomarahastolle, keskisy-
viä lämpökaivoja toteuttavalle QHeatille, 
valimo hiekan kierrätykseen Finn Recyclingille,  
hajapäästöjen tarkempaa mittausta mah-
dollistavalle Aeromonille, ruokaketjun digita-

lisaatiota edistävälle DataSpace Europen 
datanvälityspalvelulle, sekä infrastruktuuri-
projektien tiedonhallintapalvelua tarjoaval-
le Infrakitille. Näiden lisäksi yhtiö teki kolme 
vielä raportin tekohetkellä julkaisematonta 
rahoituspäätöstä. 

Ilmastorahaston vuoden 2022 rahoituskoh-
teiden teoreettinen yhteenlaskettu 10 vuoden 
kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali 
on 101 Mt CO2-ekv asiakkaiden liiketoiminta-
suunnitelmien onnistuessa täysimääräisesti. 
Ilmastorahasto seuraa rahoituskohteiden 
toteutuneita päästövähennyksiä ja raportoi 
niistä vuosittain. Toteutuneet päästövähen-
nykset ovat ensimmäisinä toimintavuosina 
pienempiä rahoituskohteiden rakentaessa 
ja kasvattaessa toimintaansa. Toteutunei-
den päästövähennysten odotetaan kuitenkin 
nousevan vuosittain rahoituskohteiden liike-
toiminnan kehittyessä.

Yhtiön toiminta vuonna 2022 keskittyi rahoi-
tuspäätösten valmistelun ja toimeenpanon 
lisäksi henkilöstön rekrytointeihin ja pereh-
dyttämiseen, yhtiön sekä hallinnon kehittä-
miseen. Ilmastorahaston strategiaa täsmen-
nettiin loppuvuonna 2022 ensimmäisistä 
toimintavuosista saadun kokemuksen perus-
teella esimerkiksi yhtiön instrumentaation, 
rahoituskohdetyyppien sekä EU-rahoituk-
seen kytkeytymisen osalta. 

Ilmastorahasto raportoi sidosryhmilleen 
vastuullisuuden toteutumisesta vuodesta 
2022 eteenpäin integroidun talous- ja vas-
tuullisuusraportin, eli yhtiön vuosiraportin 
kautta. Raportti kattaa vastuullisuusrapor-
toinnin lisäksi yhtiön toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen. Vuosiraportin vastuullisuus-
sisällöt on koostettu viitaten GRI Standards 
2021 -raportointiviitekehyksen mukaiseen 
sisältöön.

Vastuullisuutta vahvistetaan kokonaisval-
taisesti yhtiön omassa sekä rahoitustoimin-
nassa asetettujen vastuullisuustavoitteiden 
ja tunnistettujen kehityskohteiden mukaisesti. 

* Rahoituskohteiden liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa täysimääräisesti. Vähennykset painottuvat EU-päästökauppasektorille ja vain vähäisemmässä määrin 
Suomeen sekä taakanjakosektorille.

Vuoden 2022 rahoituskohteiden  
teoreettinen* yhteenlaskettu 10 vuoden  
kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali

101 Mt CO2-ekv
(2021: 186 Mt CO2-ekv)

Rahoituspäätösten 
lukumäärä

11
(2021: 7)

Rahoituspäätösten 
volyymi

79,9 M€
(2021: 45,5 M€)

Henkilöstön määrä 
vuoden lopussa 

24
(2021: 15)

Tilikauden tulos

38,1 M€
(2021: 38,3 M€)
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Summary
The Climate Fund aims at achieving societal impact by setting sustaina-
bility at the core of its operations. The company’s positive impact, particu-
larly in areas related to the climate and environment, guides its choice of 
investment targets. In 2022, the Climate Fund achieved its funding volume 
target with 11 investment decisions totalling 79.9 million euros.

The Climate Fund's operations focus on 
combating climate change, boosting 
low-carbon industry and promoting digi-
talisation supporting these goals. Instead of 
maximising its profit, the company aims to 
fulfil these tasks as efficiently as possible and 
create societal impact. The Climate Fund's 
investment targets are selected according to 
criteria that emphasise impact.

In 2022, funding was allocated to Hycamite's 
emissions-free hydrogen demonstration 
plant; Norsepower's rotor sail technology  
for reducing maritime emissions; Taaleri 
Bioindustry I fund, which makes sustainable 
bioindustry investments; QHeat for drilling 
medium-deep heat wells; Finn Recycling's 
foundry sand recycling solution; Aeromon’s 
solution for more accurate measurement 
of fugitive emissions; a data intermediation 
service by DataSpace Europe for acceler-

ating the digitalisation of the food chain; 
as well as infrastructure project informa-
tion management service provider Infrakit. 
In addition to the above, the Climate Fund 
made three investment decisions, which 
were undisclosed at the time of writing of this 
report. 

The theoretical total cumulative ten-year 
emissions reduction potential of the Climate 
Fund’s investment targets in 2022 is 101 Mt 
CO2-eq if the customers’ business plans 
are fully realised. The Climate Fund mon-
itors the realised emissions reductions of 
its investment targets and reports on them 
annually. The realised emissions reductions 
will be smaller in the first years of operation 
while its investment targets are still building 
and growing their operations. However, the 
realised emissions reductions are expected 
to increase annually as the business of the 

investment targets develops.

In 2022, the focus of the company’s opera-
tions was on preparing and implementing 
investment decisions, recruiting and inducting 
personnel, as well as developing the compa-
ny and its administration. The Climate Fund’s 
strategy was clarified in late 2022 based on 
the experience gained from the compa-
ny's first years of operation, for example with 
regard to instrumentation, investment target 
types and leveraging EU funding. 

From 2022 onwards, the Climate Fund will 
report to its stakeholders on its sustainability 
performance with an integrated financial and 
sustainability report, i.e. the company’s annual 
report. In addition to sustainability reporting, 
it includes the report of the board of directors 
and financial statements. The sustainability 
content of the annual report is compiled with 
reference to the GRI Standards 2021. 

The Climate Fund will strengthen its own sus-
tainability as well as the sustainability of its 
operations in accordance with its sustaina-
bility goals and the indentified development 
needs. 

* If the investment targets’ business plans are fully realised. The reductions focus on the EU emissions trading sector and, to a lesser extent, on Finland and 
the effort sharing sector.

Theoretical* total cumulative  
ten-year emissions reduction potential 
of investment targets in 2022

101 Mt CO2-eq
(2021: 186 Mt CO2-eq)

Investment  
decisions

11
(2021: 7)

Total funding  
volume

79.9   M€
(2021: 45.5 M€)

Number of employees 
at the end of the year

24
(2021: 15)

Net income

38.1  M€
(2021: 38.3 M€)



4Klimatfonden  –  Årsrapport 2022

Sammandrag
Ansvarighet ligger i kärnan av verksamheten i Klimatfonden som inriktar 
sig på samhällelig effekt och bolagets positiva avtryck särskilt i klimat- 
och miljöfrågor styr valet av finansieringsobjekt. År 2022 uppnådde 
Klimatfonden sitt finansieringsmål med 11 finansieringsbeslut som 
sammanlagt belöpte sig till 79,9 miljoner euro.

Klimatfondens verksamhet koncentrerar 
sig på att bekämpa klimatförändringen, 
påskynda koldioxidsnålheten inom industrin 
och främja digitaliseringen som möjliggör 
dessa. Syftet med bolagets verksamhet är 
att i stället för att maximera avkastningen 
fullfölja sin uppgift så effektivt som möjligt 
och så åstadkomma samhällelig effekt. Kli-
matfondens finansieringsobjekt väljs ut via 
kriterier där tyngdpunkten ligger på effekt.

År 2022 riktade Klimatfondens finansiering sig 
till Hycamite som bygger en demoanläggning 
för utsläppsfritt väte, Norsepower som mins-
kar utsläppen från sjöfarten, kapitalfonden 
Taaleri Bioteollisuus I som gör hållbara inves-
teringar i bioindustri, QHeat som realiserar 
medeldjupa värmebrunnar, Finn Recycling 
som möjliggör återvinning av gjuterisand,  
Aeromon som möjliggör exaktare mätning av 
diffusa utsläpp, DataSpace Europes dataför-

medlingstjänst som främjar digitaliseringen 
inom matkedjan och Infrakit som erbjuder 
informationshanteringsservice i infrastruk-
turprojekt. Utöver dessa fattade bolaget tre 
finansieringsbeslut som ännu inte offentlig-
gjorts då denna rapport utarbetades. 

Klimatfondens finansieringsobjekt år 2022 
står sammanräknat för en teoretisk kumu-
lativ utsläppsminskningspotential under en 
period på 10 år på 101 Mt CO2-ekv om kun-
dernas affärsverksamhetsplaner lyckas fullt 
ut. Klimatfonden följer upp finansierings-
objektens realiserade utsläppsminskningar 
och rapporterar årligen om dem. De reali-
serade utsläppsminskningarna är under de 
första åren mindre då finansieringsobjekten 
bygger upp och utökar sin verksamhet. De 
realiserade utsläppsminskningarna förvän-
tas ändå årligen öka i och med att finansie-
ringsobjektens affärsverksamhet utvecklas.

Bolagets verksamhet år 2022 koncentrera-
de sig utöver på beredning och verkställan-
de av finansieringsbeslut också på rekry-
teringar och inskolning av personal och på 
utveckling av bolaget och förvaltningen. 
Klimatfondens strategi preciserades under 
slutet av året 2022 utgående från den erfa-
renhet som erhållits av de första verksam-
hetsåren till exempel i fråga om bolagets 
instrumentation, typerna av finansierings-
objekt och kopplingarna till EU-finansiering. 

Från och med år 2022 rapporterar Kli-
matfonden till sina intressenter om hur 
ansvarigheten omsätts i praktiken via en 
integrerad ekonomi- och ansvarsrapport, 
dvs. bolagets årsrapport. Utöver ansvars-
rapporteringen omfattar rapporten ock-
så bolagets verksamhetsberättelse och 
bokslut. Årsrapportens ansvarighetsinne-
håll har utarbetats med hänvisning till GRI 
2021-rapporteringsstandarden. 

Ansvarigheten stärks på ett övergripande 
sätt i enlighet med de ansvarighetsmål som 
uppställts i bolagets egen verksamhet och 
finansieringsverksamhet och enligt identi-
fierade utvecklingsobjekt. 

* Om finansieringsobjektens affärsverksamhetsplaner lyckas fullt ut. Tyngdpunkten i minskningarna ligger på EUs utsläppshandelssektor och endast i mindre  
utsträckning på Finland och ansvarsfördelningssektorn.

Teoretisk* total 10 års potential  
för kumulativ utsläppsminskning för 
2022 års finansieringsobjekt

101 Mt CO2-ekv
(2021: 186 Mt CO2-ekv)

Finansierings- 
beslutens antal

11
(2021: 7)

Finansieringsbesluts 
volym

79,9 M€
(2021: 45,5 M€)

Personalens antal  
i slutet av året

24
(2021: 15)

Årets resultat

38,1 M€
(2021: 38,3 M€)
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Johdanto
Ilmastorahaston vuosiraportin johdanto kokoaa yhteen 
toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vastuullisuustyön taustasta 
ja toimista kuluneena vuotena sekä Ilmastorahaston keskeiset 
vastuullisuustavoitteet ja niiden toteutumisen. Yhtiön toimintaan 
liittyviä riskejä, mahdollisuuksia ja vaikutuksia kuvataan osiossa 
kattavasti.

Kuva: Vivian K / Unsplash
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Toimitusjohtajan katsaus 
Ilmastorahaston toiminnan ensimmäiset vuodet ovat olleet suurten 
kansainvälisten myllerrysten leimaamia: ensin koronakriisi ja vuonna 2022 
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Vuoden 2022 aikana Ilmastorahasto teki 
11 rahoituspäätöstä yhteenlasketulta summaltaan 79,9 miljoonaa euroa. 
Yhtiön henkilöstö kasvoi 24 henkeen ja potentiaalisten rahoituskohteiden 
hankevirta on vakiintunut noin 300 kohteeseen. 

Arviot ilmastonmuutoksen torjunnan vuo-
sittaisista lisäinvestointitarpeista lasketaan 
tuhansissa miljardeissa dollareissa glo-
baalisti ja useammassa miljardissa eurossa 
kotimaisesti. Vaikka vaadittavien rahasum-
mien arviot vaihtelevat jonkin verran läh-
teestä riippuen, useat analyysit ja selvitykset 
painottavat tarvetta kiihdyttää vihreää siir-
tymää edistäviä investointeja lähivuosina 
hillitäksemme ilmaston lämpenemistä.

Erityisesti ilmastoratkaisujen kaupallistami-
seen ja markkinoillepääsyyn on tunnistet-
tu tarvittavan lisäpanostuksia Suomessa. 
Ilmastorahaston toiminta keskittyy tähän 
innovaatioiden pullonkaulaksi tunnistettuun 
rahoitusvaiheeseen, joka koskee esimerkiksi  
ilmastoratkaisujen teollisen mittakaavan 
demonstraatioita, missä lupaavat innovatii-
viset yritykset tarvitsevat julkista riskinjakajaa 
toteuttaakseen ensimmäiset suuren mitta-
kaavan investointinsa. 

Asiakkaat ja markkina ovat tunnistaneet sel-
keän ja pysyvän kysynnän Ilmastorahaston 
rahoitukselle. Yhteenlaskettu rahoitustarve 
Ilmastorahaston rahoitusosuudelle on vakiin-
tunut yli miljardin euron tasolle ja tasainen 
noin 300 potentiaalisen rahoituskohteen han-
kevirta kattaa monipuolisesti kaikki ilmaston-
muutoksen torjunnan keskeiset osa-alueet. 

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan 
ja sitä seuranneet energiakriisi sekä kiihtyvä 
inflaatio ovat lisänneet toimintaympäristön 
epävarmuutta vuoden aikana. Vaikka tilan-
ne entisestään korostaa vihreän siirtymän 
investointien tärkeyttä, ovat toimintaympä-
ristön muutokset myös lisänneet haasteita 
vaikuttamalla muun muassa investointi-
kustannusten kasvuun, tuotannontekijöiden 
hintaan sekä rahoituksen saatavuuteen. 

Koko rahoitusportfolion 
teoreettinen yhteenlaskettu 
kumulatiivinen päästö-
vähennyspotentiaali on  
287 Mt CO2-ekv.

VAIKUTTAVUUTTA  
RAHOITUSTOIMINNALLA

VASTUULLISTA  
YRITYSTOIMINTAA

VUOROVAIKUTUS  
SIDOSRYHMIEN KANSSA

TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS

RAPORTOINTI- 
PERIAATTEET

JOHDANTO
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Vuoden 2022 tavoitteet 
saavutettiin, tavoitetaso nousee 
vastaamaan kysyntään

Ilmastorahasto teki 11 rahoituspäätöstä 
vuonna 2022 (2021: 7) ja kokonaisrahoitus-
päätösvolyymimme oli asetetun 80 mil-
joonan euron tavoitteen mukainen: 79,9 
miljoonaa euroa (2021: 45,5 M€). Rahoitus-
kohteet ulottuvat vetytalouden arvoketjusta 
erilaisiin kiertotalousratkaisuihin, biopoh-
jaisen talouden vauhdittamisesta uusiutu-
vaan energiasektoriin. Digitaaliset kohteet 
ulottuvat datanvälityspalveluista päästöjen 
mittaamisen ohjelmistokehitykseen. 

Ilmastorahasto on tehnyt toimintansa aikana 
18 rahoituspäätöstä yhteensä 125,4 miljoo-
nan euron arvosta. Poikkeuksellinen maail-
mantilanne ja sen tuoma epävarmuus hei-
jastuvat kuitenkin myös rahoituskohteiden 
julkistuksissa. Jokaiseen rahoituspäätökseen 
sisältyy aina jonkinasteista ehdollisuutta, jon-
ka vuoksi kaikkia vuoden 2022 aikana tehtyjä 
rahoituspäätöksiä ei ole päästy julkaisemaan 
vuosiraportin julkaisuhetkeen mennessä.

Ilmastorahaston rahoitusportfoliossa koros-
tuvat suomalaisiksi vahvuuksiksi tunnistetut 
kiertotalouden, bioteollisuuden sekä vetyta-
louden ratkaisut. Näiden lisäksi ensimmäisen 
kahden vuoden aikana olemme rahoittaneet 
ratkaisuja ruoantuotantoon, teollisuuden 

päästövähennyksiin sekä digitaalisiin ilmas-
toratkaisuihin liittyen. Vuonna 2022 teimme 
ensimmäiset rahoituspäätöksemme vauh-
dittamaan uusiutuvaa energiaa ja merilii-
kenteen päästövähennyksiä. 

Ilmastorahaston yhtiöjärjestys, toimiohje ja 
strategia asemoivat toimintamme ensisijai-
seksi tarkoitukseksi vaikutusten aikaansaami-
sen. Vaikutusten, kuten päästövähennysten, 
arviointi ja kytkeminen rahoitustoimintaan 
onkin Ilmastorahaston ydinosaamista. Yhtiön 
koko rahoitusportfolion teoreettinen kumula-
tiivinen päästövähennyspotentiaali kymme-
nelle vuodelle asiakkaidemme liiketoiminta-
suunnitelmien onnistuessa täysimääräisinä 
on 287 Mt CO2-ekv. Tämän toteutumiseen 
täysimääräisesti liittyy kuitenkin huomattavia 
epävarmuuksia, eikä kädenjälkipotentiaali 
ole aina yhtäläinen lopulta toteutuvien pääs-
tövähennysten kanssa. Tätä olemme pyrki-
neet kuvaamaan raportillammekin.

Vuonna 2022 yhtiössä aloitti 11 uutta työnte-
kijää ja vuoden lopussa ilmastorahastolaisia 
oli yhteensä 24. Osaamisen vahvistuminen 
yhdessä valtioneuvoston marraskuussa val-
tuuttaman 200 miljoonaa euron pääomituk-
sen kanssa mahdollistavat toiminnan kasvun 
vastaamaan rahoituskysyntää. Ilmastora-
haston rahoitusvolyymitavoitetta onkin nos-
tettu edelleen 130 miljoonaan euroon vuo-
desta 2023 alkaen.

Yhä parempaa vastaavuutta vihreän 
siirtymän rahoitus tarpeisiin

Ilmastorahaston strategiaa täsmennettiin 
esimerkiksi yhtiön kriteeristöä selkeyttämäl-
lä, instrumentaatiota täsmentämällä, tyypil-
lisen rahoitusosuuden kokoa kasvattamalla 
4–40 miljoonaan euroon sekä rahoituska-
tegorioita päivittämällä. Ilmastorahaston 
rahoituskategoriat ovat jatkossa laitosinves-
toinnit ja muu ilmastoinfrastruktuuri, ilmas-
toratkaisujen käyttöönoton vauhdittaminen 
ja digitaaliset ilmastoratkaisut. Näillä muu-
toksilla pyrimme entistä paremmin vastaa-
maan vihreän siirtymän sekä asiakkaidem-
me rahoitustarpeisiin.    

Uuden mahdollisuuden yhtiön vaikuttavuu-
den vahvistamiseksi tarjoaa laki Ilmastora-
hastosta, minkä hallitus antoi eduskunnal-
le syksyllä 2022 ja se vahvistettiin ja astui 
voimaan helmikuussa 2023. Lain myötä 
Ilmastorahastolla on mahdollisuus käyttää 
valtiontukea asymmetrisen rahoitusinstru-
mentin muodossa hyväksymällä sijoituksel-
leen pienemmän tuoton tai korkeamman 
riskin kuin yksityiset rahoittajat hyväksyvät, 
ja näin vauhdittaa vihreän siirtymän rat-
kaisuja entisestään. Laki selkeyttää Ilmas-
torahaston asemoitumista sekä instrumen-
taatiota suhteessa muuhun yksityiseen ja 
julkiseen rahoitukseen.  
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Vastuullisuus yhtiön  
tehtävän ytimessä 

Positiiviset ilmasto- ja ympäristövaikutuk-
set ovat toimintamme ensisijainen tavoite 
ja lähtökohta. Ilmastorahaston vuodelle 
2022 asettamat vastuullisuustavoitteet on 
pääosin saavutettu hyvin. Rahoitustoimin-
taa ohjaavan kriteeristön selkeyttämisen 

lisäksi yhtiön hiilijalanjäljen laskentaa on 
laajennettu ja tarkennettu, yhtiön hallin-
toa ja ohjeistuksia on päivitetty sekä hen-
kilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen on 
panostettu vuoden aikana. Kehityskohteita 
tulevina vuosina ovat muun muassa yhtiön 
riskienhallinta, viestintä ja sidosryhmäyh-
teistyö, sekä Ilmastorahaston henkilöstö- 
strategia. 

Ilmastorahasto seuraa aktiivisesti toimin-
taympäristön kehitystä ja sen mahdollisia 
vaikutuksia oman toiminnan ja rahoituskoh-
teiden toimintaedellytyksiin. Ilmastonmuu-
toksen torjunnan ja kestävän kehityksen 
edistämisen näkökulmasta Ilmastorahaston 
tehtävä on entistä ajankohtaisempi tuke-
massa Suomen ja EU:n ilmastoneutraalius-
tavoitteiden saavuttamista. Luonnonvarojen 

käytön tehostaminen ja luonnon monimuo-
toisuuden edistämisen huomioiminen rahoi-
tuspäätösten arvioinnissa ovat yksi kehitys-
kohteistamme tuleville vuosille.  

Paula Laine  
toimitusjohtaja

Ilmastorahaston vuoden 2022 aikajana

tammi-huhtikuu:  
Ilmastorahaston henkilöstö 
kasvaa: sijoitustoiminto vahvistui 
kevään aikana neljällä ja 
asiakkuustoiminto kahdella 
uudella kollegalla. Lisäksi 
viestinnän ja vastuullisuuden 
johtava asiantuntija sekä 
johtava lakimies aloittivat 
tehtävissään. 

helmikuu:  
QHeat-rahoituspäätös, 
sijoitusneuvoston kokous

maaliskuu:  
Hycamite-
rahoituspäätös

toukokuu: 
Taaleri Bioteollisuus I 
rahasto -rahoituspäätös, 
Aeromon-rahoituspäätös

kesäkuu:  
Finn Recycling -rahoituspäätös, 
DataSpace Europe -rahoituspäätös, 
sijoitusneuvoston kokous

elokuu:  
Laki Ilmastorahastosta 
annetaan eduskunnalle

elo–syyskuu: 
Kolme harjoittelijaa 
aloittaa 
Ilmastorahastossa

syyskuu:  
Toistaiseksi 
julkaisematon 
rahoituspäätös,  
sijoitusneuvoston 
kokous, yhtiön 
strategian 
päivitys

marraskuu:  
Norsepower-rahoituspäätös  
ja kaksi toistaiseksi 
julkaisematonta rahoituspäätöstä, 
sijoitusneuvoston kokous ja 
vuoden 2022 arviointiraportin 
hyväksyminen, 200 M€ 
pääomitus Ilmastorahastolle

joulukuu:  
Infrakit-
rahoituspäätös

Q1 Q2 Q3 Q4 

Kysyntä Ilmastorahaston 
rahoitukselle on vakiintunut  
yli miljardin euron tasolle.
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Ilmastorahaston toiminnan  
keskeiset riskit ja niiden hallinta 
Ilmastorahaston omaan toimintaan ja operatiiviseen rahoitustoimintaan 
liittyvien erilaisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen 
sekä hallinta ovat koko organisaation asia. Yhtiön sisäistä valvontaa ja 
riskienhallintaa toteuttavat Ilmastorahaston koko henkilöstö, johto ja hallitus. 

Yhtiön loppuvuodesta 2022 laatimassa ris-
kienkäsittelysuunnitelmassa on määritetty 
yhtiön merkittävimmät taloudelliset, strate-
giset, hallinnolliset, maine- ja vastuullisuus-, 
sekä yhtiön operatiiviseen sijoitustoimin-
taan liittyvät riskit, sekä suunnitellut riskien-
hallinnan toimenpiteet. 

Operatiivisen  
sijoitustoiminnan riskit 

Ilmastorahaston operatiiviseen toimintaan 
liittyy yhtiön tehtävän mukaisesti korkeam-
man riskin sietämistä ja Ilmastorahasto voi 
valtiontukea koskevien säännösten ja mää-
räysten puitteissa ottaa sijoitustoiminnas-
saan suurempaa riskiä tai tyytyä pienem-
pään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat.

Rahoituskohteiden toimintaan liittyvät riskit 
voivat liittyä esimerkiksi rahoituskohteen tek-
nologiaan, markkinoihin tai muihin operatii-
visiin tekijöihin. Toimintaympäristön kasvanut 
epävarmuus voi vaikuttaa myös esimerkiksi 
rahoituskohteen muun rahoituksen varmis-
tumiseen. Huolellisella analyysillä, jatkuvalla 
seurannalla ja raportoinnilla, sekä rahoi-
tusportfolion hajauttamisella hallitaan yksit-
täisiin hankkeisiin liittyviä riskejä.

Taloudelliset riskit  

Ilmastorahaston toiminnan rahoitus perus-
tuu pääasiassa Nesteen 8,3 prosentin osa-
keomistuksen osinkotuottoihin ja pidemmäl-
lä aikavälillä myös oman rahoitustoiminnan 
palautuksiin. Ilmastorahaston operatiivisille 

Operatiivisen sijoitustoiminnan riskit ja riskienhallinta

Riski Riskienhallinnan toimenpiteet

Rahoituskohteiden 
toimintaan liittyvät 
riskit 

Yhtiön tehtävänä on osallistua korkeamman riskin sisältäviin hankkeisiin. 
Riskejä hallitaan pääasiallisesti rahoituskohteiden huolellisen arvioinnin 
ja riskien tunnistamisen, jatkuvan seurannan ja raportoinnin, sekä 
rahoitusportfolion hajauttamisen kautta. 

Muun rahoituksen 
varmistuminen

Muun rahoituksen varmistumiselle ehdolliset rahoituspäätökset sekä 
hankkeiden esitteleminen mahdollisille kanssarahoittajille madaltavat 
osaltaan muun rahoituksen varmistumiseen liittyvää riskiä.

Inflaatio
Inflaatioriskien pienentämiseksi Ilmastorahaston lainojen hinnoittelu on 
kytketty Euriboriin ja kassavarojen hallinta sekä hajauttaminen tapahtuu 
erillisen sijoituspolitiikan mukaisesti. 

Rahoituksen  
takaisinmaksu

Rahoituksen takaisinmaksuun liittyvää riskiä hallitaan rahoituspäätöstä 
edeltävällä huolellisella analyysillä, korkohinnoittelua sekä muita 
rahoitusehtoja hyödyntämällä, kohteiden jatkuvalla seurannalla, portfoliota 
hajauttamalla, sekä maksamalla rahoitus erissä asiakkaille.

Asiakas ei hyödynnä 
päätettyä rahoitusta

Rahoitustarpeen varmistaminen analyysissä ennen rahoituspäätöksen 
tekemistä.

sijoituksille on usein tyypillistä korkea riskita-
so ja pitkät pitoajat, jolloin sijoitusten arvo 
voi muuttua. Rahoitus maksetaan kohdeyh-
tiöille erissä, mikä auttaa rajaamaan riskiä 
niissä tilanteissa, joissa rahoituskohteen toi-
minta ei alkuvaiheessa edistyisi suunnitel-
lusti. 

Taloudellisten väärinkäytösten riskit voivat 
liittyä tilinpäätösten vääristelyyn, varojen 
väärinkäyttöön tai lahjontaan ja korrup-
tioon. Näihin riskeihin on varauduttu sisäisel-
lä valvonnalla, hyvällä kontrolliympäristöllä 
ja kattavalla ohjeistuksella. Taloudenpitoon 
kohdistetaan myös sisäisiä tarkastuksia, 
kuten kuluprosessin tarkastus syksyllä 2022.

Taloudelliset riskit ja riskienhallinta

Riski Riskienhallinnan toimenpiteet

Nesteen 
osingonmaksu

Ilmastorahasto ei voi vaikuttaa Nesteen maksamaan osinkoon, jolloin 
sijoituspolitiikan mukainen kassavarojen hallinta korostuu osakeomistusta 
tasapainottavana tekijänä.

Kassavaroihin 
vaikuttavat muut 
markkinariskit

Riskejä hallitaan huolellisesti valmistellulla kassavarojen sijoituspolitiikalla ja 
sen mukaisella varojen hallinnalla. Riskejä hallitaan myös pyrkimällä riittävän 
monipuoliseen sijoitusportfolioon sekä rahoituskohteiden säännöllisellä 
seurannalla. 

Taseriskit 

Yhtiön kassavaroihin liittyviä riskejä hallitaan huolellisesti valmistellulla 
kassavarojen sijoituspolitiikalla ja sen mukaisella varojen hallinnalla ja varoja 
hajauttamalla. Riskejä hallitaan myös pyrkimällä riittävän monipuoliseen 
sijoitusportfolioon sekä rahoituskohteiden säännöllisellä seurannalla. 

Arvostusriskit Sijoituksien arvostukset tarkistetaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa ja 
rahoitus pyritään maksamaan kohdeyhtiöille erissä riskien rajaamiseksi.

Taloudellisten 
väärinkäytösten riskit

Taloudellisten väärinkäytösten riskeihin on varauduttu sisäisellä valvonnalla, 
hyvällä kontrolliympäristöllä ja kattavalla ohjeistuksella. Ulkoiset 
tilintarkastajat varmentavat osaltaan sisäisen valvonnan toimivuutta.
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Strategiset riskit 

Ilmastorahaston toiminnan kohdentumista 
yhtiön toimiohjeen ja strategian mukaisesti, 
sekä vaikuttavuustavoitteiden toteutumista 
seurataan jatkuvasti. Jokainen valmistelta-
va rahoituspäätös arvioidaan strategisia 
tavoitteita sekä rahoitustoimintaa ohjaavia 
kriteerejä vasten. Rahoituskohteita ja niiden 
tavoitteiden saavuttamista seurataan sään-
nöllisesti ja niistä raportoidaan vuosittain. 

Keskeisten sidosryhmien kanssa käydään 
aktiivista keskustelua sen varmistamiseksi, 
että Ilmastorahaston toiminta on tavoitteiden 
mukaista ja muita toimijoita täydentävää.

Hallinnolliset riskit

Ilmastorahaston toimintaan liittyy monenlai-
sia hallinnollisia riskejä esimerkiksi säännös-
ten noudattamiseen tai henkilöstöön liittyen. 
Pienenä organisaationa Ilmastorahaston 
henkilöstöön liittyvät riskit – liittyen esimerkiksi 
avainosaamisen varmistamiseen tai henki-
löstön jaksamiseen – korostuvat vaikutuksil-
taan. Yhtiön hallintoa kehitetään jatkuvasti ja 
henkilöstöä koulutetaan uusien toimintata-
pojen omaksumisen tueksi. Samalla pyritään 
huolehtimaan työhyvinvoinnista, rekrytointien 
onnistumisesta sekä varahenkilöjärjestelmän 
kehittämisestä.

Strategiset riskit ja riskienhallinta

Riski Riskienhallinnan toimenpiteet

Toiminnan 
kohdentuminen 
markkinoilla

Riskiä hallitaan päivittämällä strategiaa säännöllisesti ja arvioimalla 
jokainen valmisteltava sijoituspäätös strategisia tavoitteita sekä 
Ilmastorahaston rahoitustoimintaa ohjaavia kriteerejä vasten. Yhtiö seuraa 
toimintaympäristöään jatkuvasti ja käy aktiivista keskustelua sidosryhmiensä 
kanssa.

Vaikuttavuus-
tavoitteiden 
saavuttaminen

Rahoituspäätöksiä arvioidaan huolellisesti rahoituskriteereitä sekä 
vaikuttavuustavoitteita vasten, ja rahoituskohteita sekä tavoitteiden 
saavuttamista seurataan.

Tietojen käsittelyyn ja seurantaan liittyy ris-
ki tahattomista tai tahallisista vuodoista ja 
tietoturvaan kohdistuvien uhkien määrä 
sekä monimuotoisuus kasvavat jatkuvas-
ti. Tietoturvariskien toteutuessa vaikutukset 
voivat olla pitkäaikaisia ja ne voivat ulottua 
Ilmastorahaston henkilöstöön, omistajaan, 
asiakkaisiin tai muihin yhteistyökumppanei-
hin. Tietoturvan sisäinen tarkastus valmistuu 

alkuvuonna 2023 ja kehityskohteet otetaan 
huomioon Ilmastorahaston toiminnassa.

Maine- ja vastuullisuusriskit

Sisäisiä maine- ja vastuullisuusriskejä ovat 
esimerkiksi yhtiön tai sen edustajan virheel-
linen toiminta, käyttäytyminen tai viestintä 

Hallinnolliset riskit ja riskienhallinta

Riski Riskienhallinnan toimenpiteet
Säädösten 
noudattaminen

Riskiä hallitaan sekä Ilmastorahaston hallinnon suunnitelmallisella 
kehittämisellä, että henkilöstön koulutuksella.  

Asiakkaiden 
liikesalaisuuksien 
käsitteleminen

Yhtiön työntekijät sitoutuvat luottamuksellisen tiedon salassapitoon ja 
Ilmastorahastolla on ohjeistukset liikesalaisuuksien ja sisäpiiritietojen 
käsittelystä. 

Henkilöstön 
saatavuus ja 
osaamisen 
varmistaminen

Rekrytoinneissa hyödynnetään tarvittaessa ulkoista asiantuntemusta ja 
rekrytointiprosessilla pyritään varmistamaan, että osapuolien odotukset ja 
tarpeet kohtaavat.  

Avainhenkilöriskit Organisaation suunnittelu ja varahenkilöiden varmistaminen kriittiselle 
osaamiselle turvaavat riskiä.

Henkilöstöriskit

Henkilöstöriskejä hallitaan laatimalla eri prosesseihin selkeät ohjeet, 
roolitukset ja vastuunjaot sekä perehdyttämällä ja kouluttamalla henkilöstöä. 
Ilmastorahastolla on nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle, eikä 
minkäänlainen syrjintä ole hyväksyttävää. Säännölliset kehityskeskustelut 
ja työtyytyväisyyden seuranta syöttävät osaltaan mahdollisiin 
kehittämistoimenpiteisiin.

Tietoturva
Tietoturvariskejä hallitaan varmistamalla ja jatkuvasti parantamalla yhtiön 
tietoturvaympäristöä. Riskejä hallitaan myös tietoturvaohjeistuksella ja 
tukemalla henkilöstöä tietoturvallisten käytäntöjen omaksumisessa. 

suhteessa asiakkaiden ja sidosryhmien odo-
tuksiin tai epäonnistuminen Ilmastorahaston 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmastorahas-
toon kohdentuvia ulkoisia maine- ja vastuul-
lisuusriskejä voivat olla esimerkiksi enna-
koimattomat ulkoiset tapahtumat, huhut ja 
virheelliset uutisoinnit. Erityisesti vastuullisuu-
teen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia käsi-
tellään erikseen seuraavassa luvussa. 

Moninaisiin riskeihin varaudutaan sisäisesti  
huolellisen valmistelun, ohjeistusten sekä 
toimintamallien kautta. Ilmastorahaston 
viestintä on mahdollisimman aktiivista sekä 
avointa erityisesti sidosryhmiä kohtaan yhtiön  
viestien välittämiseksi. 

Maine- ja vastuullisuusriskit ja riskienhallinta

Riski Riskienhallinnan toimenpiteet

Sisäiset maine- ja 
vastuullisuusriskit

Riskejä hallitaan huolellisella valmistelulla ja varautumisella erilaisten 
ohjeistusten sekä käytäntöjen avulla läpileikaten yhtiön toimintaa hyvien 
käytäntöjen varmistamiseksi. Yhtiöllä on käytössään whistleblowing-
järjestelmä rikkeiden ilmoittamiseksi. Riskien vaikutuksilta suojaudutaan 
aktiivisella ja avoimella viestinnällä.

Ulkoiset maine- ja 
vastuullisuusriskit

Ulkoisten maine- ja vastuullisuusriskien tapahtumisen todennäköisyyttä 
ei voida kokonaan poistaa Ilmastorahaston omin toimenpitein. Riskien 
vaikutuksilta suojaudutaan aktiivisella ja avoimella viestinnällä.
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Vastuullisuuteen liittyvät 
riskit, mahdollisuudet ja 
vaikutukset
Vastuullisuusteemoista Ilmastorahaston toiminnalle keskeisimmät ovat 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset. Ilmastonmuutoksen 
torjunta on yhtiön tehtävän ytimessä ja yhtiö seuraa aktiivisesti 
teemaan liittyvää kehitystä sekä sidosryhmäkeskustelua varmistaakseen 
Ilmastorahaston tuottavan toimiohjeensa mukaista yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta.

Vuonna 2022 yhtiön työ vastuullisuuden ja 
vaikuttavuuden osalta on keskittynyt rahoi-
tuspäätösten valmisteluun, yhtiön omaa 
toimintaa ohjaavan vastuullisuusohjelman 
päivittämiseen ja vastuullisuustavoitteiden 
asettamiseen. Ilmastorahaston hiilijalan-
jäljen laskentaa tarkennettiin suunnitellusti 
sisällyttämällä siihen rahoituspäätösvalmis-
teluun liittyvät asiantuntijapalvelut, yhtiön 
kassavarojen sijoitukset sekä rahoituskoh-
teille tehdyt maksatukset.

Ilmasto- ja ympäristövastuullisuus 

Ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden osalta 
Ilmastorahaston toiminnassa mahdolliset 
negatiiviset vaikutukset ja riskit ovat pienet, 
painottuen rahoituskohteiden toiminnan 
mahdollisiin ympäristöriskeihin, kun taas 
mahdollisuudet ja tavoiteltavat positiiviset 
vaikutukset ovat suuret. Riskien ja vaikutus-
ten arvioinnissa noudatetaan varovaisuu-
den periaatetta.

Ilmastorahaston toiminnan vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet, sekä vaikutukset 

Mahdollisuuksien 
ja vaikutuksien 
vahvistaminen 

Ilmastorahaston 
kriteeristön kautta

Tuottavuus- ja 
liiketoimintapotentiaali

Päästövähennys-
potentiaali, luonnonvarat ja 
kiertotalous sekä luonnon 

monimuotoisuus

Sosiaalisen vastuullisuuden 
tukeminen

Mahdollisuuksia 
Ilmastorahaston 

toiminnassa 

Suora ja välillinen 
taloudellinen arvo

Ilmastonmuutoksen 
torjunta, biodiversiteetin 

vahvistaminen

Sosiaalinen 
vastuullisuus 

Vastuullisuuden 
teemat Talous Ympäristö Sosiaalinen

Mahdollisia riskejä 
Ilmastorahaston 

toiminnassa 

Veronkierto, lahjonta 
tai muut taloudelliset 

väärinkäytökset 

Ympäristöhaitat  
tai päästöt

Työsuojeluun tai 
henkilöstöön liittyvät riskit 

Ilmastorahaston 
keinot pienentää 

riskiä ja 
vaikutuksia

Code of Conduct 
Do no significant harm 

-kriteeri rahoituksen 
kynnysehtona

Code of Conduct, 
työsuojelun yhteistoiminta, 
ohjeistukset ja koulutukset
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Vaikuttavuutta painottava kriteeristö ohjaa 
yhtiön rahoitustoimintaa selkeiden vaiku-
tustavoitteiden kautta ja jo kynnysehtona on 
niin kutsuttu Do no significant harm -peri-
aatteen tarkastelu: kohteet eivät saa tuot-
taa merkittävää haittaa yhdellekään EU:n 
kestävän rahoituksen asetuksen kuudelle 
ympäristötavoitteelle (ilmastonmuutoksen 
hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutumi-
nen, vesivarojen ja merten luonnonvaro-
jen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen 
kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen 
ehkäiseminen ja vähentäminen, sekä biolo-
gisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelu ja ennallistaminen).

Ilmastorahaston ydintoiminnalla on huo-
mattava positiivinen vaikutus ilmaston-
muutoksen torjuntaan lopullisten kohteiden 
valikoituessa muun muassa niiden päästö-
vähennyspotentiaalin kautta.

Ilmastorahasto pyrkii myös omassa toi-
minnassaan siihen, ettei siitä saa aiheutua 
merkittävää haittaa ilmastolle tai ympäris-
tölle. Yhtiön oman toiminnan osalta Ilmas-
torahasto on selvittänyt hiilijalanjälkensä ja 
sen suurimmat ajurit. Ilmastorahasto pyrkii 
pienentämään oman toimintansa ilmasto- 
ja ympäristövaikutuksia.

Sosiaalinen vastuullisuus 

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiö-
nä, keskittyen uudenlaisten ilmastoratkai-
sujen vauhdittamiseen rahoituksen avulla, 
Ilmastorahaston oman toiminnan suorat 
sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät vai-
kutukset ja riskit voitaneen arvioida vähäi-
siksi. Ilmastorahaston rahoituskohteiden 
osalta sosiaalisia riskejä voi ilmetä esimer-
kiksi kasvuvaiheen yhtiöiden tasa-arvo- tai 
diversiteettiulottuvuudessa, eri sidosryhmien 
kantojen ja huolien huomioon ottamisessa, 
työlakien noudattamisessa erityisesti työ-
aikojen puitteissa tai – erityisesti toiminnan 
suuntautuessa kehittyviin maihin – toimitus-
ketjuissa voi ilmetä työsuojeluun ja ihmisoi-
keuksien kunnioittamiseen liittyviä ongelmia.

Riskien minimoimiseksi yhtiöllä on käytös-
sään omaa sekä kumppanien toiminnan 
eettisyyttä ja luotettavuutta ohjaava Code 
of Conduct -ohjeistus, jonka rikkominen 
voi johtaa sopimuksen päättämiseen. Vas-
taavasti ohjeistuksen sitovuudella voidaan 
mahdollistaa kumppanien sitoutuminen 
sosiaalisen vastuullisuuden huomioimiseen. 

Sosiaalisen vastuullisuuden korostuessa jul-
kisessa keskustelussa globalisaation yhte-
nä osa-alueena, sen kehittäminen osana 
Ilmastorahaston rahoitustoimintaa ohjaa-
vaa kriteeristöä on yksi tulevien vuosien 
kehityskohde.

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellisten vaikutusten osalta Ilmasto-
rahaston riskejä liittyen esimerkiksi yhtiön 
oman toiminnan verovastuullisuuteen, lah-
jontaan tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöön 
voidaan myös pitää pieninä, mutta välilli-
sesti ne voivat ilmetä yhtiön rahoituskohtei-
den kautta.

Myös talousvastuullisuuteen liittyviä riskejä 
käsitellään ja ohjeistetaan Ilmastorahaston 
Code of Conduct -ohjeistuksessa. Ohjeistuk-
sen lisäksi Ilmastorahaston hallintojärjestel-
män tehtävänä on varmistaa taloudellisten 
riskien hallinta. Yhtiön positiivinen kädenjäl-
ki taloudellisen vastuullisuuden osalta näkyy 
erityisesti rahoituskohteille tuodun julkisen 
rahoituksen tarjoaman lisäarvon kautta.

Tulevat kehityskohteet

Keväällä 2023 toteutetaan olennaisuusana-
lyysi, jonka tarkoituksena on määrittää tär-
keimmät vastuullisuuteen liittyvät aihealu-
eet, niihin liittyvät positiiviset ja negatiiviset 
vaikutukset, ja mitä näistä aiheista yhtiön 
keskeiset sidosryhmät painottavat. 

Rahoituskohteiden systemaattisen riskiarvi-
oinnin käyttöönottoa ja kehitystyötä jatke-
taan vuonna 2023 osana Ilmastorahaston 
riskienhallinnan kehittämisen kokonaisuutta. 

Ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten arviointi 
Ilmastorahaston arvoketjussa on yksi tun-
nistetuista kehityskohteista. Ilmastorahasto 
pyrkii myös löytämään uusia keinoja oman 
toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutus-
ten pienentämiseen ja kestävyysnäkökoh-
tien huomioimiseen kassavarojen sijoitus-
toiminnan kehittämisessä. 

Kuva: Vivian K / Unsplash

https://www.ilmastorahasto.fi/ilmastorahaston-rahoituksen-kriteerit/
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Vuoden 2022 
vastuullisuus- 
tavoitteet 
Ilmastorahaston vastuullisuusohjel-
ma ja -tavoitteet toimivat pohjana 
yhtiön ympäristö- ja sosiaalisten 
asioiden sekä hyvän hallintotavan 
toteuttamisessa ja johtamisessa. 
Yhtiö raportoi toiminnastaan vuo-
sittain vastuullisuustavoitteiden mu- 
kaisesti. 

Ilmastorahaston omalle ja rahoitustoimin-
nalle määriteltiin vastuullisuustavoitteet 
vuodelle 2022. Vastuullisuustavoitteet on 
asetettu näissä kahdessa pääkategoriassa 
neljän osa-alueen kautta: vastuulliset toi-
mintatavat, ympäristövaikutukset, taloudel-
linen vastuullisuus, sekä avoin ja aktiivinen 
viestintä. Näiden lisäksi Ilmastorahaston 
koko toimintaa läpileikkaava osa-alue kos-
kee hyvinvoivaa ja osaavaa henkilöstöä. 
Vastuullisuustavoitteille määriteltiin tarvitta-
vat toimenpiteet, mittarit sekä vastuutahot 
yhtiössä. Tavoitteet ja niiden edistyminen 
vuonna 2022 on esitetty oheisessa taulukos-
sa ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan 
läpi Ilmastorahaston vuosiraportin.  

Ilmastorahaston vastuullisuustavoitteet vuodelle 2022

Vastuullisuuden 
osa-alue Tavoite Sijainti vuosiraportissa Edistyminen ja kuvaus
Ilmastorahaston rahoitustoiminnan vastuullisuustavoitteet 

Vastuulliset 
toimintatavat 

Asiakkaat saavat Ilmastorahastossa yhdenvertaista ja puolueetonta 
kohtelua.

Ilmastorahaston oma sidosryhmätyö 
vuonna 2022

Ilmastorahaston rahoituskohteita arvioidaan kriteeristön mukaisesti ja 
sen soveltamista kehitetään jatkuvasti.

Yhteiskuntavastuun periaatteet 
rahoitustoiminnassa

Ympäristö-
vaikutukset

Rahoituskohteiden päästövähennyspotentiaalia ja saavutettavaa 
päästövähennystä arvioidaan ja seurataan systemaattisesti.

Vuoden 2022 rahoituskohteiden 
vaikutuspotentiaalin arviointi, Vuoden 
2021 rahoituskohteiden raportointi

Rahoituskohteiden DNSH-periaatteenmukaisuutta arvioidaan 
systemaattisesti.

Yhteiskuntavastuun periaatteet 
rahoitustoiminnassa

Taloudellinen 
vastuullisuus Ilmastorahaston rahoituspäätökset saavuttavat 80 M€ tavoitevolyymin. Toimitusjohtajan katsaus

Operatiivisia rahoituspäätöksiä valmistellessa huomioidaan portfolio 
kokonaisuutena.

Yhteiskuntavastuun periaatteet  
rahoitustoiminnassa

Riskien- ja portfolionhallinnan kriittisimmät toiminnot ja toiminta-
tavat on kehitetty 2022 aikana, mutta portfolion kasvaessa  
aihealueeseen jäi jatkokehitettävää vuodelle 2023.

Avoin ja aktiivinen 
viestintä

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

Vuoden 2021 rahoituskohteiden 
raportointi

Ilmastorahaston oman toiminnan vastuullisuustavoitteet 

Vastuulliset 
toimintatavat 

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

Vastuulliset toimintatavat

Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät vastuut ja prosessit 
ovat selkeät. Sisäinen valvonta on luonteva osa päivittäistä toimintaa. 
Toiminnan riskit on tunnistettu sekä ennakoitu.

Vastuulliset toimintatavat

Ympäristö-
vaikutukset

Ilmastorahaston oman toiminnan ja portfolion hiilijalanjälki on 
mahdollisimman oikeasisältöisesti laskettu.

Ilmastorahaston oman toiminnan 
ympäristövastuullisuus

Taloudellinen 
vastuullisuus

Ilmastorahaston vastuullinen omien varojen hoito mahdollistaa yhtiön 
tavoitteiden mukaisen sijoitusvolyymin.

Taloudellisen arvon tuottaminen

Avoin ja aktiivinen 
viestintä

Ilmastorahasto viestii yhtiön toiminnasta aktiivisesti ja mahdollisimman 
avoimesti. Viestintä tavoittaa yhtiön keskeiset kohderyhmät.

Vuoden 2022 viestintäyhteistyö 
sidosryhmien kanssa

Ilmastorahaston maine ja sidosryhmätuki suuren yleisön keskuu-
dessa laskivat hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Keskeiset 
sidosryhmät on huomioitu viestinnässä, mutta laajempi ulkoinen 
viestintä olisi saanut olla aktiivisempaa.

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

Ilmastorahaston oma sidosryhmätyö 
vuonna 2022 Sidosryhmäviestintä ei ollut yhtä monipuolista kuin oli tavoitteena.

Hyvinvoiva ja 
osaava henkilöstö

Henkilöstön terveydestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen 
turvaa töissä jaksamista. Koulutusmahdollisuudet tukevat osaamisen 
ylläpitämistä ja kehittämistä.

Työhyvinvointi ja -terveys,  
Henkilöstö ja osaaminen

Laajemman henkilöstöstrategian laatiminen jäi kesken ja siirtyy 
vuoteen 2023.

  Tavoite saavutettu   Tavoitetta ei ole saavutettu  Tavoite osittain saavutettu



Vaikuttavuutta 
rahoitustoiminnalla
Ilmastorahasto teki vuoden aikana 11 rahoituspäätöstä, arvoltaan 
yhteensä 79,9 miljoonaa euroa. Osio esittelee yhtiön rahoitustoimintaa, 
rahoituskohteita ja hankevirtaa, sekä antaa yleiskuvan yhteiskunta-
vastuun periaatteista Ilmastorahaston rahoitustoiminnassa ja vuoden 
aikana tehdystä kehitystyöstä.

Rahoituspäätösten 
lukumäärä

11
kappaletta

Rahoituspäätösten 
volyymi

79,9 
M€

Kohteita hankevirrassa 
31.12.2022

324
kappaletta

2022 rahoituskohteiden 
teoreettinen* yhteenlaskettu 
10 vuoden kumulatiivinen 
päästövähennyspotentiaali

101
Mt CO2-ekv

Koko rahoitusportfolion 
teoreettinen* yhteenlaskettu 
10 vuoden kumulatiivinen 
päästövähennyspotentiaali 

287
Mt CO2-ekv

* Rahoituskohteiden liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa täysimääräisesti.  
   Vähennykset painottuvat EU-päästökauppasektorille ja vain vähäisemmässä määrin Suomeen sekä taakanjakosektorille.
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Yhteiskuntavastuun periaatteet  
rahoitustoiminnassa
Rahoituskohteiden vaikuttavuus on keskeisin tekijä valittaessa 
Ilmastorahaston lopullisia rahoituskohteita ja huomattavat rikkeet 
vastuullisuuteen liittyen voivat myös katkaista yhtiön rahoituksen 
asiakkaille.

Vastuullisuutta ohjaavat 
Ilmastorahaston ohjeistukset 

Yhteiskuntavastuullisuus sekä vaikutta-
vuus ohjaavat yhtiön rahoitustoimintaa niin 
omistajan antaman toimiohjeen kuin Ilmas-
torahaston hallituksen hyväksymän yhtiön 
toimiohjetta täsmentävän strategian, rahoi-
tustoimintaa tarkentavan sijoituspolitiikan, 
asiakkaan tuntemisesta koskevan ohjeistuk-
sen, yhtiön oman toiminnan vastuullisuutta 
sekä eettisyyttä ohjaavan Code of Conduct 
-ohjeistuksen ja erityisesti yhtiön yleistä vas-
tuullisuutta ohjaavan vastuullisuusohjelman 
kautta.  

Näitä ohjeistuksia sovelletaan kaikkeen yhti-
ön rahoitustoimintaan sekä sitä koskevaan 
päätöksentekoon, ja esimerkiksi Code of 

Conduct -ohjeistus on myös Ilmastorahas-
ton asiakkaita velvoittava. Ilmastorahaston 
strategia, sijoituspolitiikka, Code of Conduct 
ja vastuullisuusohjelma ovat julkisesti saa-
tavilla Ilmastorahaston verkkosivuilta.

Ympäristö- ja sosiaaliset 
vaikutukset Ilmastorahaston 
rahoituksesta

Jokaisen Ilmastorahaston rahoituskohteen 
kynnysehtona on, ettei se aiheuta merkit-
tävää haittaa yhdellekään EU:n kuudesta 
ilmastotavoitteesta ja sillä on oltava selkeä 
positiivinen vaikutus, esimerkiksi päästö-
vähennystavoitteiden toteutumisen kautta. 
Näin ollen 100 prosenttia Ilmastorahaston 
rahoituksesta vaikuttaa positiivisesti ympä-

ristövastuuseen ja 0 prosenttia aiheuttaa 
negatiivista vaikutusta. Toisin kuin rahoi-
tustoiminnassa, kassavarojen kassanhal-
linnassa ei pystytä aina 100-prosenttisesti 
positiiviseen ilmastovaikutukseen, vaikka 
ESG-asiat otetaan sijoitusten valintaperi-
aatteissa huomioon.

Ilmastorahaston kriteeristö ohjaa yhtiön 
rahoitustoimintaa merkittäviä positiivisia 
ympäristövaikutuksia omaavien kohteiden 
suuntaan esimerkiksi sektori- tai aluekoh-
taisten jakojen sijaan, mutta yhtiön oma 
toimintaympäristöanalyysi on tunnistanut 
kymmenen osa-aluetta, missä Ilmastora-
haston rahoituksella voisi olla erityistä lisä-
arvoa suhteessa muuhun rahoituskenttään: 
teollisuus, kiertotalous ja jäte, hiilensidonta,  
biotalous, uusiutuva energia, energia- 

https://www.ilmastorahasto.fi/yhtio/#ohjeistukset-julkaisut
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verkot ja varastointi, liikenne ja logistiikka, 
rakennukset ja rakentaminen, ilmasto- ja 
ympäristödata ja analytiikka, sekä ruoka, 
maatalous ja maankäyttö. Erityistä sosiaa-
lista hyötyä tuottavia rahoitusinstrumentteja 
Ilmastorahastolla ei ole käytössään.

Koska lopulliset Ilmastorahaston rahoitus-
kohteet valikoituvat vaikuttavuuden perus-
teella, ja jokainen rahoituskohde jatkaa koko 
rahoituskauden ajan raportointia yhtiön 
vaikuttavuudesta, jokaisen Ilmastorahaston 
portfolioon kuuluvan yhtiön kanssa käydään 
säännöllistä vuorovaikutusta erityisesti 
ympäristöasioissa.

Vastuullisuuden arviointi  
ja auditointi 

Ilmastorahaston sisäinen tarkastus järjes-
tetään vuosittain ulkoisen kumppanin toi-
mesta, ja ESG-aiheet voivat olla yksi tar-
kastuksen kohteista. Tällöin ympäristö- ja 
sosiaalisen vastuun periaatteiden ja riskien 
arviointimenetelmien auditoinnin kattavuus, 
tiheys ja standardit määrittyvät tarkas-
tuskumppanin ehdotusten pohjalta. ESG- 
aiheiden johtamistapaa arvioitaessa tulisi 
kiinnittää huomiota johtamistavan vaikut-
tavuuden arviointimekanismiin, arvioinnin 
tulosten havainnollistamiseen sekä toimen-
piteitä vaativiin johtopäätöksiin.

Rahoituspäätösprosessin vaiheiden tar-
kasteluun keskittyvä sisäinen tarkastus 
aloitettiin loppuvuonna 2022. Tarkastuk-
sen tulokset valmistuvat alkuvuonna 2023 
ja kehitystoimenpiteet toteutetaan vuoden 
2023 aikana.  

Vastuullisuus ja vaikuttavuus 
rahoitusprosessissa

Yhtiön operatiivisessa toiminnassa sijoitus-
toiminnolla on analyysivastuu potentiaa-
listen rahoituspäätösten ESG-vaikutusten 
arvioinnista. Vastuullisuusriskit, -mahdolli-
suudet ja vaikutukset ovat rahoitusprosessin 
ytimessä, joten niille ei ole erillistä prosessia 
tai menetelmiä yhtiön rahoitusprosessista 
poiketen.

Jokainen kohde arvioidaan etenkin ympä-
ristöulottuvuuksien, kuten Do no significant 
harm -periaatteen (DNSH) ja päästö-
vähennyspotentiaalin, osalta ennen pää-
töksen syntymistä. Merkittävää haittaa 
ilmastolle tai ympäristölle aiheuttava kohde 
ei voi saada Ilmastorahaston rahoitusta. 
Yhtiön ESG-ulottuvuuksien due diligence 
-työtä tehdään yleensä ulkoisten asian-
tuntijoiden tukemana ja asiakkaan kanssa 
sovitaan yhteisistä vastuullisuuteen liittyvis-
tä mittareista rahoituskohteeseen liittyen. 
Rahoitussopimuksen ehdoksi voidaan sopia 

myös esimerkiksi tietyn vastuullisuusnäkö-
kulman toteutus ja seuranta.

Rahoituspäätöksen jälkeen Ilmastorahas-
ton rahoitus realisoituu asiakkaalle useassa 
erässä sovittujen virstanpylväiden mukai-
sesti ja ennen jokaisen rahoituserän mak-
satusta, sijoituskohteen etenemistä arvioi-
daan vasten alkuperäisiä suunnitelmia sekä 
vaikuttavuuskriteeristön toteutumista. Näin 
voidaan varmistaa Ilmastorahaston rahoi-
tuksen kohdentuvan sen tehtävän ja tavoit-
teiden mukaisille investoinneille.

Rahoituskohteesta riippuen Ilmastorahaston 
rahoitukseen voi yhdistyä tarkkailijajäsenyys 
kohdeyhtiön hallituksessa. Ilmastorahastolla 
ei toistaiseksi ole äänestysoikeutta rahoitus-
kohteidensa päätöksenteossa, sillä lainara-
hoitus ei ole vielä konvertoitunut omistus-
osuudeksi.

Mikäli investointien vaikutukset poikkeavat 
merkittävästi yhdessä sovitusta tai kohde-
yhtiö rikkoo esimerkiksi Ilmastorahaston 
Code of Conduct -ohjeistusta, yhtiön rahoi-
tus voidaan katkaista ennen sen täysimää-
räistä maksatusta.

Rahoitussopimuksessa sovitaan raportointi-
velvoitteista, joihin kuuluvat kaikki keskeiset 
vaikuttavuuskriteerit. Tällä mahdollistetaan 
myös Ilmastorahaston vaikuttavuusrapor-

tointi yli koko rahoitusportfolion. Ilmastora-
haston sopimusten ehtona on vuosittainen 
vastuullisuusasioiden raportointi. Jos mer-
kittäviä poikkeamia olisi, niistä edellytetään 
välitöntä ilmoittamista ja ne tuodaan myös 
Ilmastorahaston hallitukselle tiedoksi.

Vuoden 2022 kehitystyö

Ilmastorahasto julkaisi verkkosivuillaan 
tarkemman katsauksen Ilmastorahas-
ton toimintaan liittyvän päästövähennys- 
potentiaalin arvioinnista ja seurannasta 
maaliskuussa 2022.  

Kaikki Ilmastorahaston rahoituskohteet arvi-
oidaan yhtiön vaikuttavuutta painottavan 
rahoituskriteeristön kautta. Vaikutuskritee-
ristön kynnysehtoja ja vaikutuskriteerejä 
on päivitetty ja yksinkertaistettu vuoden 
aikana. Vuoden aikana käynnistyi myös 
Ilmastorahaston rahoituksen kynnysehtona 
olevan rahoituskohteiden DNSH-periaat-
teenmukaisuuden tarkemman soveltamisen 
kehitystyö. Aikaisemmin tehtyjen rahoitus-
päätösten osalta DNSH-periaatteenmukai-
suutta seurataan osana rahoituskohteiden 
vuosiraportointia Ilmastorahastolle. 

Rahoituskohteiden riskiarviointiin on kehitet-
ty tarkempaa työkalua ja prosessia osana 
Ilmastorahaston riskienhallinnan kehittämi-

sen kokonaisuutta. Riskiluokitusta pilotoitiin 
loppuvuodesta 2022 ja työkalu otetaan käyt-
töön vuoden 2023 aikana. Riskityökalua kehi-
tetään jatkuvasti, jotta sen kautta saadaan 
paras mahdollinen kuva Ilmastorahaston 
rahoituskohteiden kokonaisriskeistä, ja rahoi-
tuspäätöksiä valmisteltaessa kyetään arvioi-
maan portfoliota kokonaisuutena.

Rahoitustoiminnan 
vastuullisuuden 
jatkokehityskohteet

Ilmastorahaston rahoitusportfolion kasva-
essa riskien- ja portfolionhallinnan kehittä-
minen korostuvat. Myös rahoituspäätösval-
misteluprosessin kehitystä jatketaan vuonna 
2023 sisäisen tarkastuksen suositusten poh-
jalta. 

Kehitystyön painopistealueita ovat muun 
muassa rahoituskohteiden vaikutusten mal-
linnuksen ja raportoinnin, vaikuttavuuskri-
teeristön ja rahoitusinstrumentaation edel-
leen kehittäminen. Luonnonvarojen käytön 
tehostaminen, luonnon monimuotoisuuden 
edistäminen, sosiaalisten vaikutusten ja 
kansainvälisen ilmastopolitiikan kehityksen 
huomioiminen rahoituspäätösten arvioin-
nissa nousevat teemoina vahvemmin esille 
kehityskohteina. 

https://www.ilmastorahasto.fi/wp-content/uploads/Ilmastorahasto-paastovahennyspotentiaali-2022.pdf
https://www.ilmastorahasto.fi/wp-content/uploads/Ilmastorahasto-paastovahennyspotentiaali-2022.pdf
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Ilmastorahaston rahoitusportfolio 
kokonaisuutena 
Ilmastorahaston rahoitusportfolio koostuu kahden ensimmäisen 
toimintavuoden jälkeen 18 rahoituskohteesta, joista kolme on vielä 
julkaisematta raportin julkaisuhetkellä.

Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä kosketta-
vat kaikkia elinkeinoelämän sektoreita sekä 
toiminnan alueita. Ilmastonmuutoksen tor-
junnan lisäksi myös luonnon monimuotoi-
suuden edistäminen sekä luonnonvarojen 
käytön tehostaminen ovat tärkeitä teemoja 
Ilmastorahaston toiminnalle. 

Ilmastorahaston rahoituskohteet jakautuvat 
yhtiön tunnistamien kymmenen toiminta-
kentän osa-alueen sisään. Useat rahoitus-
kohteet vastaavat myös kansainvälisessä 
sekä kotimaisessa vihreän siirtymän keskus-
telussa esille nostettuihin kärkiratkaisuihin 

sekä teemoihin, kuten kiertotalous, vety- 
talous, taakanjakosektorin toimet päästö-
kaupan rinnalla sekä digitalisaatio ilmas-
tonmuutoksen torjunnan tehostajana.

Ilmastorahaston rahoituskohteilla tulee olla 
linkki Suomeen – oli kyse suomalaisista yri-
tyksistä tai Suomeen kohdentuvista inves-
toinneista. Ilmastorahaston portfolioyhtiöis-
tä toistaiseksi kaikki luokitellaan pk-yrityksiksi 
eli niiden palveluksessa on vähemmän kuin 
250 työntekijää, vuosiliikevaihto on enintään 
50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma 
enintään 43 miljoonaa euroa.

Ilmastorahaston rahoituskohteiden 
maantieteellinen jakautuminen

Rahoitettaessa 
laitosinvestointia 
kartalla näkyy 
laitoksen suunniteltu 
sijaintipaikka. 
Muuten kartassa on 
kuvattu kohdeyhtiön 
kotipaikka.

Rahoituspäätösten pääasiallinen kohdentuminen Ilmastorahaston tunnistamiin osa-alueisiin 

Ilmaston- 
muutoksen  

kärkiratkaisut

Kiertotalous 
ja jäte

Betolar
Finn Recycling

Magsort

Bio- 
talous

Taaleri  
Bioteollisuus I 

-rahasto

Uusiutuva 
energia

QHeat

Energia- 
verkot ja 

varastointi

Elstor
Hycamite

P2X Solutions

Teollisuus

Aurelia Turbines
Joensuu Biocoal

Rakennukset  
ja rakentaminen

Ruoka, 
maatalous 
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Vuoden 2022 rahoituskohteet  
ja niiden vaikutuspotentiaali 
Ilmastorahasto päätti vuonna 2022 rahoituksesta 11 ilmastoratkaisulle. 
Päätösten yhteissumma oli 79,9 miljoonaa euroa. Kohteiden yhteenlas- 
kettu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali kymmenelle seuraavalle 
vuodelle voi olla jopa 101 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia asiak-
kaiden liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa täysimääräisinä. 

Ilmastorahasto saavutti vuodelle 2022 tavoit-
teeksi asettamansa 80 miljoonan euron 
rahoituspäätösvolyymin. Yhteensä 11 vuoden 
aikana tehdyn rahoituspäätöksen keskimää-
räinen koko oli 7,26 miljoonaa euroa, vaihte-
luvälin ollessa 1–15 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2023 yhtiö tavoittelee 130 miljoo-
nan euron rahoitusvolyymia, joka suuruus-

luokaltaan vastaa vuosien 2021 ja 2022 
yhteenlaskettua volyymia. 

Rahoituspäätökset

Vuoden 2022 rahoituskohteista Hycamite, 
Norsepower, Taaleri Bioteollisuus I -rahasto 
ja QHeat edustavat Ilmastorahaston han-
kekategorioista kategoriaa laitosinvestoinnit 
ja muu infrastruktuuri. Ilmastoratkaisujen 
käyttöönoton vauhdittaminen -kategoriaan 
kuuluu Finn Recycling. Digitaalisia ilmas-
toratkaisuja ovat Aeromon, DataSpace 
Europe ja Infrakit. Yllä mainittujen lisäksi 
yhtiö teki kolme vielä raportin tekohetkellä 
julkaisematonta rahoituspäätöstä.

Vuoden 2022 rahoituspäätösten
keskimääräinen koko oli 

7,26 milj. € 

Myönnetty rahoitus vuonna 2022 yhteensä 79,9 M€

Kolme raportin tekohetkellä 
vielä julkaisematonta 

rahoituspäätöstä yhteensä 24,2 M€

Taaleri Bioteollisuus I 
-rahasto 15,0 M€

Norsepower 10,0 M€

Hycamite 10,0 M€

Finn Recycling 8,0 M€

Infrakit 6,0 M€

QHeat 3,3 M€

Aeromon 2,4 M€

DataSpace Europe 1,0 M€

Rahoituskohteiden jakautuminen 
rahoituskohdetyypeittäin

Laitosinvestoinnit  
ja muu ilmasto-
infrastruktuuri 

7 kpl

Ilmastoratkaisujen 
käyttöönoton 
vauhdittaminen

1 kpl
Digitaaliset  
ilmastoratkaisut

3 kpl
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Vuoden 2022 rahoituskohteiden 
vaikutuspotentiaalin arviointi 

Ilmastorahaston sijoituskohteiden potenti-
aaliset päästövaikutukset jakautuvat usei-
siin maihin ja useille sektoreille. Potentiaa-
liarvioita tarkasteltaessa, Ilmastorahaston 
rahoituksella on tyypillisesti kohdeyhtiön 
toimintaa vauhdittava vaikutus, mutta sen 
rahoitusosuus on usein pieni osa kokonais-
potentiaalin tavoittamiseen vaadittavaa 
rahoitusta. Pääosa tulee muilta rahoittajil-
ta ja useasti myös asiakkailta, jotka ostavat 
rahoitettavan yrityksen tuotteita tai palve-
luita päästöjä vähentääkseen. 

Portfoliossa korostuvat uudenlaiset, onnis-
tuessaan huomattavan päästövähennys-
potentiaalin omaavat, teknologiat, joiden 
merkittävän skaalautumisen todennäköi-
syyttä on teknologian kehityksen alkuvai-
heessa tarpeen arvioida maltillisesti. Yhtiöt 
pyrkivät tyypillisesti globaaleille markkinoille 
ja niiden pääasialliset potentiaaliset pääs-
tövaikutukset kohdentuvat useisiin maihin. 

Polku päästövähennyspotentiaalista toteutuvaan päästövähennykseen

Ilmastorahaston rahoituksesta ja 
sen päästövähennyspotentiaalista 
on pitkä ja monia epävarmuuksia 
sisältävä polku toteutuvaan päästö-
vähennykseen. 

Ilmastorahaston raportoiman päästövähen-
nyspotentiaalin toteutuminen nojaa asiakkaan 
liiketoimintasuunnitelman toteutumiseen ja 
päästövähennykset toteutuvat vasta loppukäyt-
täjien otettua käyttöön Ilmastorahaston asiak-
kaiden ratkaisut.  
 

Asiakkaiden liiketoimintasuunnitelmien toteutumi-
seen liittyy monia epävarmuuksia ja mikäli yhtiöllä 
on globaalia laajentumishalukkuutta, potentiaalin 
toteutuminen päästövähennyksinä edellyttää 
usein kymmeniä kertoja alkuperäistä rahoitus-
osuutta suuremman kansainvälisen liikevaihdon 
eli loppuasiakasostojen toteutumista tuotteelle.

1 llmastorahasto rahoittaa  
ilmastoratkaisua kehittävää yri-
tystä: päästövähennyspotentiaalia 
arvioidaan päätöksen yhteydessä 
 
Ilmastorahaston rahoitus edellyttää  
aina rahoitusta myös muilta  
rahoittajilta yhtiön rahoitusosuuden  
ollessa enintään 50 prosenttia 
rahoitettavasta kohteesta. 
 
Rahoituspäätöksen yhteydessä 
arvioidaan ratkaisun globaali 
päästövähennyspotentiaali eli 
hiilikädenjälkipotentiaali asiakkaan 
liiketoimintasuunnitelman onnis-
tuessa täysimääräisesti.

2 Yritys tarvitsee jatkorahoitusta 
 
Epävarmuustekijä: jatkorahoitus 
 
Ratkaisusta riippuen, yritys voi tarvita erittäin 
merkittävää, jopa kymmeniä kertoja Ilmasto-
rahaston rahoituksen suuruista, jatkorahoitusta 
ratkaisunsa markkinoille saamiseksi.

3 Ilmastorahaston rahoitusosiolla 
tehtävä kehitystyö onnistuu 
 
Epävarmuustekijä: hankkeen tekni-
nen, taloudellinen tai muu operatii-
vinen epäonnistuminen 
 
Ilmastorahaston rahoituskohteisiin 
liittyy korkeampaa riskiä ja on mah-
dollista, että hanke epäonnistuu, 
esimerkiksi laitoshankkeen epäon-
nistuessa teknisesti jo ennen tuotteen 
pääsyä markkinoille.

4 Yritys onnistuu keräämään kiinnostusta ratkaisullaan kansainvälisillä markkinoilla 
 
Epävarmuustekijä: tuote ei saa riittävää kiinnostusta  
 
Ilmastorahaston rahoituksella tehtävä kehitys voi edetä hyvin,  
mutta asiakkaamme voi epäonnistua keräämään riittävää  
kiinnostusta potentiaalisilta ostajilta, jolloin ratkaisu ei päädy käyttöön.

5 Asiakkaat haluavat pienentää päästöjään: päästövähennykset tapahtuvat 
 
Ilmastorahaston rahoittama ratkaisu voi päätyä päästövähennyksen  
aikaansaavalle loppuasiakkaalle arvoketjun monen eri osan kautta. 
 
Asiakkaat maksavat ilmastoratkaisun käyttöönotosta ja sitä kautta  
saatavista päästövähennyksistä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. 
 
Useasti asiakkaan pitää maksaa lisähintaa verrattuna perinteisiin keinoihin 
toteuttaakseen toimintaansa uudella ja vähäpäästöisellä ratkaisulla. 
 
Päästövähennyspotentiaalin toteutumisen todellinen hinta päästövähen-
nykset toteuttaville loppuasiakkaalle (esimerkiksi valtiot, organisaatiot tai 
kuluttajat) voi olla monikymmenkertainen Ilmastorahaston  
rahoitusosion kokoon verrattuna.

Kokonaisrahoitustarve kasvaa
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Rahoituskohteina on myös yksittäisiä lai-
tosinvestointeja ja hankkeita, joilla on 
demonstraatioarvoa Suomessa. Näiden 
päästövähennyspotentiaali on tyypillisesti 
pienempi kuin skaalautuvien uusien tek-
nologioiden, mutta toisaalta potentiaalin 
toteutumista voidaan tyypillisesti pitää huo-

mattavasti varmempana. Lisäksi yksittäis-
ten hankkeiden päästövaikutuksien maan-
tieteellistä ja sektorijakautumista voidaan 
myös arvioida tarkemmin. 

Arvioita rahoituskohteiden päästövähen-
nyspotentiaaleista on esitetty taulukossa, 

perustuen yhtiöille laadittuun päästövähen-
nyspotentiaalin vaikuttavuusmalliin sekä lii-
ketoimintasuunnitelman mukaiseen arvioon 
toiminnan skaalautumisesta. Ilmastorahas-
ton verkkosivuille on koottu tietoa rahoitus-
kohteiden päästövähennyspotentiaalin tar-
kemmasta arvioinnista. 

Arvio rahoituskohteiden kokonaispotentiaalista ja potentiaalin kohdentuminen eri sektoreille

Investointityyppi    Rahoituskohde

Arvio 10 vuoden  
kokonaispotentiaalista 

Mt CO2-ekv/10v
Painotus  

kotimaassa
Kansainvälinen 

painotus 
Taakanjako- 

sektori
Päästö- 
kauppa

Maankäyttö / 
nielusektori

Suunnitelman 
lisäinvestointi-

tarve

Ilmasto- 
rahaston  

rahoitus, M€

Maksettu  
rahoitus M€ 

31.12.2022  
mennessä

Taksonomian 
mukaisuus*

Laitosinvestoinnit ja muu 
ilmastoinfrastruktuuri

Hycamite 85 X X korkea 10 M€ X

Norsepower 7,2 X X 10 M€ X

Taaleri Bioteollisuus I -rahasto 2,46 (X) (X) (X) (X) 15 M€ 1,05 M€ (X)

QHeat 0,1 X (X) X 3,3 M€ 3,3 M€ X

Ilmastoratkaisujen käyttöönoton  
vauhdittaminen

Finn Recycling 1 X X (X) korkea 8 M€

Digitaaliset  
ilmastoratkaisut

Aeromon 2,3 X X 2,4 M€ X

DataSpace Europe ** X X X 1 M€ 0,2 M€ X

Infrakit 2,8 (X) X X 6 M€ X

 
(X) = osittain 
* Taksonomian mukaisuus viittaa arvioon, onko yhtiön suunnitelma täsmällisesti EU:n kestävän rahoituksen taksonomian listaama aktiviteetti. Jokaisen Ilmastorahaston rahoituskohteen on tullut kuitenkin läpäistä EU:n kestävän rahoituksen taksonomian Do no significant harm -tarkastelu 
due diligence -vaiheessa. 
** DataSpace Europen datanvälityspalvelu edesauttaa päästövähennysten syntymistä, mutta sen tarkkaa potentiaalia on vaikea arvioida ennakkoon.
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Hycamite – päästötöntä vetyä ja jatkohyödynnettävää hiiltä

Mistä ratkaisussa on kyse? 
Energiatehokkaan ja päästöttömän vedyn 
tuotannolla on energiakriisin keskellä suuri 
merkitys korvaamassa teollisuuden har-
maata vetyä. Hycamite tuottaa metaa-
nikaasusta vetyä esimerkiksi kemianteol-
lisuuden raaka-aineiksi tai meriliikenteen 
polttoaineeksi. Tämä niin sanottu turkoosi 
vety tuotetaan maa- tai biokaasusta ja pro-
sessissa käytetään noin 13 prosenttia siitä 
energiamäärästä, mitä tarvitaan vastaavan 
vedyn tuottamiseen elektrolyysiprosessilla. 
Vedyn valmistusprosessissa syntyy lisäksi  
kiinteää hiiltä, jota voidaan hyödyntää eri-
laisissa käyttötarkoituksissa, kuten akku- 
teollisuudessa sekä komposiitti- ja suodatus- 
materiaaleina. 

Miten ratkaisu liittyy EU:n ja 
kansallisiin ilmastotavoitteisiin? 
Sekä Suomen kansallisissa että EU:n hiili-
neutraaliustavoitteissa vety on tärkeässä 
roolissa osana vihreää siirtymää. Suomen 
hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti 
Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa ase-
maa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. 

EU:n tasolla vedyn käytön vauhdittaminen 
on myös keskeinen tekijä ilmastotavoit-
teiden saavuttamisessa. EU:lla on oma 
vetystrategiansa ja unioni rahoittaa hank-
keita, joiden tavoitteena on kehittää ja kiih-
dyttää puhtaan vedyn tuotantoa ja käyttöä 
Euroopassa.

Ilmastorahaston osallistuminen Hycamiten 
demolaitoksen rahoitukseen vauhdittaa 
teknologian kehitystä, nopeuttaa teollisuuden 
siirtymää harmaan vedyn käyttämisestä 
kohti päästövähennyksiä sekä edesauttaa 
osaltaan Suomen vetyklusterin kehittymistä.

Ilmastorahaston pääasialliset vaikutuskriteerit: 

Päästövähennyspotentiaali: Hycamiten teknologialla tuotettu 
kilotonni vetyä pienentää päästöjä arviolta noin 13,7 kt CO2-ekv.  
Kokkolaan rakennettavan demolaitoksen päästövähennys- 
potentiaali 10 vuodelle on 0,2 Mt CO2-ekv. Teoreettinen kym-
menen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali 
kunnianhimoisten liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa voi 
olla jopa 85 Mt CO2-ekv.    

Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali: Yhtiön hanke edes-
auttaa Suomen vetyosaamisen kasvattamista täysin uudella 
päästöttömällä tuotantoteknologialla sekä vetyklusterin kehit-
tymistä.

EU-taksonomianmukaisuus: Hycamiten toiminta on takso- 
nomian mukaista. Vedyn valmistus ja vedyn tuotantolaitteiston 
valmistus sisältyvät taksonomiaan tietyin ehdoin.

hycamite.com

KOKKOLA

 ■ Perustettu: 2020 

 ■ Ilmastorahaston rahoituspäätös: 03/2022

 ■ Rahoituksen kohde: rahoitus kohdentuu 
puhtaan vedyn demonstraatiolaitoksen 
rakentamiseen Kokkolaan.

 ■ Rahoitus: 10 M€ pääomalaina, jonka 
korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu. 
Rahoitussopimukseen sisältyy konversio-
oikeus ja kestävyyskannustin.

Kohde liittyy seuraaviin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin: 

http://www.hycamite.com
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Norsepower – tuulipohjaista työntövoimaa laivoille 

Mistä ratkaisussa on kyse? 
Merenkulku tuottaa tällä hetkellä noin 2,5 
prosenttia maailman vuotuisista kasvihuo-
nekaasupäästöistä tehden siitä merkittä-
vän ilmastohaasteen. Ilman toimenpiteitä 
meriliikenteen päästöt tulevat ennusteiden 
mukaan kasvamaan, minkä takia merenku-
lun päästöjä vähentävien ratkaisujen kehit-
täminen ja skaalaaminen on tärkeää. 

Norsepower pienentää merenkulun päästö-
jä tarjoamalla tuulipohjaista työntövoimaa 
laivoille yhtiön kehittämällä roottoripurjeel-
la. Työntövoima syntyy paine-eroilmiöstä 
eli Magnus-efektistä, jossa purjeen pyörivä 
pinta luo toiselle puolelle alipaineen ja vas-
takkaiselle puolelle ylipaineen, jonka avulla 
merialusta voidaan liikuttaa eteenpäin. Tuu-
lioloista riippuen Norsepowerin ratkaisul-
la voidaan saavuttaa noin 5–25 prosentin 
säästö laivojen polttoaineenkulutuksessa, 
vähentäen näin huomattavasti meriliiken-
teen päästöjä. 

Miten ratkaisu liittyy EU:n ja 
kansallisiin ilmastotavoitteisiin? 
EU:n tasolla meriliikenteen vaihtoehtoisten 
polttoaineiden osuutta on tarkoitus kasvat-
taa FuelEU Maritime-asetuksella vuodesta 
2025 alkaen. Aloitteen lisäksi päästökaup-

paa laajennetaan myös merenkulkuun. 
Kiristyvä EU-tason meriliikenteen sään-
tely luo lisäedellytyksiä päästövähennyk-
siä vauhdittaville täydentäville ratkaisuille, 
kuten Norsepowerin roottoripurjeelle. Suomi 
kannattaa Kansainvälisen merenkulkujär-
jestön (IMOn) ja EU:n päästövähennyskei-
nojen kehittämistä.

Ilmastorahaston rahoituksella 
kasvatetaan Norsepowerin 
päästövähennyksiä mahdollistavien 
roottoripurjeiden tuotantoa.

Ilmastorahaston pääasialliset vaikutuskriteerit: 

Päästövähennyspotentiaali: Yhden purjeen tuottama vuo-
tuinen päästövähennysarvio on 256–991 t CO2-ekv riippuen 
tuotteen koosta. Norsepowerin ratkaisun kumulatiivinen pääs-
tövähennyspotentiaali kymmenelle vuodelle on noin 7,2 Mt 
CO2-ekv. 

Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali: Yhtiön teknologian 
kehittäminen ja yhteistyö globaalien kumppaneiden kanssa 
edistää sekä suomalaisen osaamispääoman kehittymistä että 
palveluiden kansainvälistymistä.

EU-taksonomianmukaisuus: Yhtiön toiminta on EU-takso- 
nomianmukaista.

norsepower.com

RAUMA

 ■ Perustettu: 2012 

 ■ Ilmastorahaston rahoituspäätös: 11/2022

 ■ Rahoituksen kohde: rahoitus kohdentuu 
uusiin tuotantolaitoslinjastoihin.

 ■ Rahoitus: 10 M€ pääomalaina, jonka 
korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu. 
Rahoitussopimukseen sisältyy myös 
konversio-oikeus.

Kohde liittyy seuraaviin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin: 

https://www.norsepower.com/
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Taaleri Bioteollisuus I – kestäviä sijoituksia bioteollisuuteen 

Mistä ratkaisussa on kyse? 
Taalerin Bioteollisuus I -pääomarahaston 
fokuksena ovat orgaaniset lannoitteet, kier-
rätysteknologiat, metallinkierrätys, vaihtoeh-
toiset tekstiilit ja kuidut, biopohjaiset materi-
aalit sekä geoterminen energiatuotanto. 

Ilmastorahasto voi sijoittaa rahastoihin tilan-
teessa, jossa markkinoille ollaan tuomassa 
Ilmastorahaston tavoitteiden kanssa yhden-
mukaista rahastomuotoa, jossa vaikutta-
vuus toteutuu yhtiön osallistuessa esimerkik-
si aiemmin tai laajempana. Tällaisia voivat 
olla tiettyä ilmasto- tai ympäristöhaastetta 
ratkaisevat rahastot, joiden ensisijaisena 
tavoitteena on mitattavien päästövähen-
nysten tai muiden ympäristövaikutusten 
saavuttaminen. Taalerin Bioteollisuusrahas-
tossa yhdistyvät nämä näkökulmat ja Ilmas-
torahastolla on ollut mahdollisuus tukea 
rahaston perustamista ottamalla ankku-
risijoittajan roolin. Tällöin Ilmastorahaston 
osallistuminen auttaa rahaston perustami-
sessa ja tukee siten bioteollisuuden kehitty-
mistä Suomessa.

Miten ratkaisu liittyy EU:n ja 
kansallisiin ilmastotavoitteisiin? 
Taalerin Bioteollisuusrahasto I on yksi Suo-
men ensimmäisistä Kestävän rahoituk-

sen tiedonantoasetuksen, niin kutsutun 
SFDR-sääntelyn, artikla 9:n mukainen tum-
manvihreäksi luokiteltu rahasto eli sen kaik-
ki sijoituskohteet ovat kestäviä ja edistävät 
merkittävästi esimerkiksi ilmastonmuutok-
sen hillitsemistä, kiertotalouden edistämistä 
ja saastumisen ehkäisemistä.

Rahoituskohteen seuranta 2022
Taaleri Bioteollisuus I -rahasto teki ensim-
mäiset sijoitukset marraskuussa 2022 bioha-
joavia pakkausmateriaaleja valmistavaan 
Colombieriin, sekä biopohjaisia ja ympä-
ristöystävällisiä palosuoja-aineita valmista-
vaan Nordtreat-yhtiöön.

Rahaston kautta voidaan tukea bioteollisuuden kehitystä 
ja päästövähennysten lisäksi vähennetään fossiilisten, 
uusiutumattomien ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.  

Ilmastorahaston pääasialliset vaikutuskriteerit: 

Päästövähennyspotentiaali: Rahaston päästövähennyspo-
tentiaali riippuu tehtyjen sijoitusten lukumäärästä sekä sijoi-
tusten jakautumisesta eri alueille. Päästövähennykset synty-
vät välillisesti kohdeyhtiöiden toimenpiteiden kautta. Kaikkien 
sijoitusten ennakoidaan kuitenkin tuovan merkittäviä päästö-
vähennyksiä. Suuntaa antava arvio rahaston kymmenen vuo-
den kumulatiivisesta päästövähennyspotentiaalista on 2,46 Mt 
CO2-ekv. Rahasto on sitoutunut Taalerin nettonollapäästövä-
hennystavoitteisiin.

Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali: Rahaston kautta voi-
daan tukea bioteollisuuden kehitystä Suomessa. 

Luonnonvarat ja kiertotalous: Päästövähennysten lisäksi voi-
daan vähentää fossiilisten, uusiutumattomien ja neitseellisten 
raaka-aineiden käyttöä.

EU-taksonomianmukaisuus: Rahaston hankevirtalistalla voi 
olla taksonomiamukaisia toimialoja, kuten geoterminen ener-
giatuotanto, muovien kierrätyspohjainen valmistus sekä metalli-
tuotteiden kierrätystuotteet. 

taaleribioteollisuus.com

HELSINKI

 ■ Perustettu: 2022 

 ■ Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2022

 ■ Rahoituksen kohde: rahastosijoitus 
Taalerin Bioteollisuus I -pääomarahastoon

 ■ Rahoitus: 15 M€ sijoitus rahastoon 
kahdessa osassa

Kohde liittyy seuraaviin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin: 

www.taaleribioteollisuus.com
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QHeat – keskisyviä lämpökaivoja 

Mistä ratkaisussa on kyse? 
Geotermisellä lämmöntuotannolla on pal-
jon potentiaalia ilmastotoimenpiteissä muun 
muassa lämmöntuotannon vähäpäästöis-
ten ratkaisujen edistämisessä, energiantuo-
tannon kausivaihtelun tasaamisessa sekä 
alueellisten lämpöverkkojen kehittämisessä.  
Lämpökaivojen avulla lämpöä voidaan 
tuottaa energiatehokkaasti ilman poltta-
mista. Lämpökaivoja voidaan käyttää myös 
kiinteistöjen jäähdytykseen, ja ne mahdollis-
tavat energian varastoinnin.

QHeatin toteuttamat keskisyvät lämpökai-
vot soveltuvat erityisesti suurille ja tiheästi 
rakennetuille kiinteistömassoille, kuten ker-
rostalopainotteisille asuinalueille, ostoskes-
kuksiin, sairaaloihin, lentokentille ja teolli-
suuslaitoksiin. Yhtiön tavoitteena on myös 
luoda alueellisia lämpöverkkoja.

Miten ratkaisu liittyy EU:n ja 
kansallisiin ilmastotavoitteisiin? 
Rakennuskannan energiatehokkuus ja 
päästövähennykset esiintyvät sekä EU:n 
että kansallisissa ilmastotavoitteissa. Suu-
rin yksittäinen EU:n toimenpide on tuoda 
rakennusten erillislämmitys päästökau-
pan piiriin samalla kiristäen energiatehok-
kuuden vaatimuksia. Kansallisella tasolla 

tavoitteena on vähentää 90 prosenttia (noin  
7 Mt CO2-ekv) lämmitysenergian vuosi-
päästöistä ja puolittaa lämmitysenergian 
kulutus vuoteen 2050 mennessä.

Rahoituskohteen seuranta 2022
QHeatin tavoitteena on tehostaa poraustoi-
mintaa ja lyhentää porausaikoja Ilmastora-
haston rahoituksen avulla. Ilmastorahaston 
lainapäätöksen jälkeen yhtiö on hankkinut 
uutta porauskalustoa vuonna 2022.

Ilmastorahaston rahoituksella 
voidaan edistää geotermisen 
lämpösektorin kehittymistä 
ja vauhdittaa vaihtoehtoisia 
ratkaisuja polttamiselle 
energiasektorilla.

Ilmastorahaston pääasialliset vaikutuskriteerit: 

Päästövähennyspotentiaali: Yksi keskisyvä lämpökaivo 
vähentää päästöjä vuodessa arviolta 41 t CO2-ekv ja kumu- 
latiivinen kymmenen vuoden päästövähennyspotentiaali  
yhtiön liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa on 115 kt  
CO2-ekv.

Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali: Ratkaisu vahvistaa 
geotermisen energiasektorin osaamista Suomessa.

EU-taksonomianmukaisuus: Yhtiön toiminta on EU-takso-
nomian mukaista.

qheat.fi

ESPOO

 ■ Perustettu: 2018 

 ■ Ilmastorahaston rahoituspäätös: 2/2022

 ■ Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu 
uuden ja tehokkaamman porauskaluston 
hankintaan keskisyvien lämpökaivojen 
poraamiseksi.

 ■ Rahoitus: enintään 3,3 M€ 
pääomalaina, joka on hinnoiteltu EU:n 
korkoreferenssitaulukon mukaisella 
markkinaehtoisella korolla. Lisäksi vaihto-
oikeus omistusosuuteen

Kohde liittyy seuraaviin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin:

Ilmastorahasto  –  Vuosiraportti 2022

www.qheat.fi
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Finn Recycling – valimohiekan tehokkaampaa kierrätystä

Mistä ratkaisussa on kyse? 
Hiekka on veden jälkeen maailman toiseksi  
käytetyin luonnonvara, jota esimerkiksi 
metalliteollisuus käyttää runsaasti valimois-
sa. Yleinen ratkaisu on korvata käytetty hiek-
ka neitseellisellä hiekalla ja loppusijoittaa 
likaantunut hiekka kaatopaikoille. Jokaista 
metallivalutonnia kohden syntyy arviolta 
noin tonni jätehiekkaa, mikä jo Euroopassa 
tarkoittaa vuositasolla lähes 10 miljoonaa 
tonnia jätehiekkaa. 

Finn Recyclingin elvytysratkaisulla on mah-
dollisuus pitää hiekka kauemmin käytössä 
ja näin vähentää neitseellisen hiekan käyt-
töä, valimoprosessista syntyvän jätehiekan 
määrää sekä prosessista syntyviä kasvihuo-
nekaasupäästöjä. Mekaanisen kierrätyksen 
avulla saadaan tyypillisesti kierrätettyä noin 
70–90 prosenttia käytetystä hiekasta. Finn 
Recyclingin elvyttimen avulla saadaan elvy-
tettyä noin 95 prosenttia käytetystä hiekasta.

Miten ratkaisu liittyy EU:n ja 
kansallisiin ilmastotavoitteisiin? 
Kiertotalous ja resurssitehokkuus ovat keskei-
sessä roolissa tavoiteltaessa sekä hiilineut-
raaliutta että biodiversiteetin ylläpitämistä. 
Teollisiin prosesseihin liittyvät kiertotalous-
ulottuvuudet ja materiaalien säilyminen 

kauemmin käytössä, mihin Finn Recyclingin 
ratkaisu tähtää, ovat osa niin EU:n kuin Suo-
men kiertotalousstrategioita.

Rahoituskohteen seuranta 2022 
Finn Recycling toimitti elvytyslaitteiston Sak-
saan Freibergin yliopiston tutkimuskäyttöön 
syksyllä 2022. Saksalaiset valimot voivat 
lähettää käytettyä hiekkaa analysoitavaksi 
tutkimuskeskukseen.

Rahoitus edistää elvytysteknologian 
käyttöönottoa, millä on potentiaalia 
vähentää neitseellisen hiekan 
käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä 
metallivalimoissa.

Ilmastorahaston pääasialliset vaikutuskriteerit: 

Päästövähennyspotentiaali: Yhden elvyttimen osalta kym-
menen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on 
noin 2,8 kt CO2-ekv ja teoreettinen globaali kymmenen vuoden 
päästövähennyspotentiaali on 1 Mt CO2-ekv.

Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali: Teknologian kehittä-
minen tuo osaamispääomaa ja lisäarvoa kierrätystalouteen 
Suomessa. 

Luonnonvarat ja jätteen syntyminen: Ratkaisulla on merkit-
tävää potentiaalia vähentää neitseellisen hiekan käyttöä sekä 
metallivalimoissa syntyvän jätehiekan määrää.

EU-taksonomianmukaisuus: Finn Recyclingin ratkaisulle ei löydy suoraa 
luokittelua EU-taksonomiasta.

finnrecycling.fi

URJALA

 ■ Perustettu: 2013 

 ■ Ilmastorahaston rahoituspäätös: 6/2022

 ■ Rahoituksen kohde: rahoitus kohdentuu 
valimohiekan elvytyslaitteistojen 
käyttöönottoon sekä toiminnan 
kansainvälistymisen vauhdittamiseen.

 ■ Rahoitus: 8 M€ pääomalaina, jonka 
korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu. 
Rahoitussopimukseen sisältyy myös 
konversio-oikeus.

Kohde liittyy seuraaviin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin: 

www.finnrecycling.fi


27Ilmastorahasto  –  Vuosiraportti 2022 27Ilmastorahasto  –  Vuosiraportti 2022

VAIKUTTAVUUTTA  
RAHOITUSTOIMINNALLA

VASTUULLISTA  
YRITYSTOIMINTAA

VUOROVAIKUTUS  
SIDOSRYHMIEN KANSSA

TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS

RAPORTOINTI- 
PERIAATTEET

JOHDANTO

Aeromon – hajapäästöjen tarkempaa mittausta 

Mistä ratkaisussa on kyse? 
Teollisuuden ja kaatopaikkojen metaa-
nipäästöt muodostavat huomattavan 
ilmastohaasteen niiden kattaessa jopa 
viisi prosenttia globaaleista kasvihuone-
kaasupäästöistä. Suurin osa hajapääs-
töistä johtuu fossiilisten polttoaineiden lou-
hinnasta, kuljetuksesta, varastoinnista ja 
prosessoinnista. Lisäksi osalla hajapäästöis-
tä voi ilmastovaikutusten lisäksi olla tervey-
delle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia.

Aeromonin ratkaisulla voidaan paikallistaa 
ja määrällistää päästöjä lukuisille yhdisteil-
le, pienhiukkasille ja melulle dronen avulla 
lähes reaaliaikaisesti. Niillä pystytään mit-
taamaan muun muassa epäsuoria kas-
vihuonekaasupäästöjä kuten metaania 
ja muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 
(Non-methane volatile organic compounds 
– NMVOC-yhdisteet), rikkivetyä, häkää ja 
typen oksideja, sekä muita ympäristölle tai 
ihmisille haitallisia päästöjä, kuten ammo-
niakkia, haisevia rikkiyhdisteitä, pienhiuk-
kasia ja melua. Tulokset jalostetaan rapor-
tiksi, jonka perusteella asiakkaat saavat 
laaja-alaisen käsityksen hajapäästöistä ja 
niiden lähteistä, ja vuodot voidaan korjata 
perinteisiä tapoja turvallisemmin, tarkem-
min sekä nopeammin. 

Miten ratkaisu liittyy EU:n ja 
kansallisiin ilmastotavoitteisiin? 
EU on ottamassa käyttöön energiasektoria 
koskettavan metaanilainsäädännön, jolle  
muodostuu velvoite mitata, raportoida 
ja validoida metaanipäästöt esimerkiksi 
satelliitti- tai lentolaitepohjaista mittausta  
käyttäen. Lisäksi EU:ssa on valmisteil-
la teollisuuslaitosten VOC-hajapäästöjen 
havaitsemista, identifiointia ja määrällistä-
mistä koskeva standardi. Suomessa edelly-
tetään nyt jo kaatopaikkakaasun keräystä ja  
käsittelyä. 

Ilmastorahaston rahoituksella 
edistetään hajapäästöjen 
tarkempaa mittaamista ja 
minimoidaan ilmakehään 
vapautuvien haitallisten 
kasvihuonekaasujen määrää.

Ilmastorahaston pääasialliset vaikutuskriteerit: 

Päästövähennyspotentiaali: Yhtiön kymmenen vuoden 
kumulatiivinen, välillinen ja lisäinen päästövähennyspotenti-
aali on noin 2,3 Mt CO2-ekv. Päästövähennyspotentiaali koos-
tuu kaatopaikkojen ja öljy- ja kaasuteollisuuden hajavuotojen 
tukkimisesta. 

Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali: Aeromonin yhteistyö 
globaalien kumppaneiden kanssa edesauttaa LDAR-markki-
nan (Leak Detection and Repair) ja osaamispääoman kehit-
tymistä Suomessa. 

EU-taksonomianmukaisuus: Yhtiön toiminta on linjassa 
EU-taksonomian kanssa, sillä yhtiö kehittää IT-ratkaisua, jolla 
tähdätään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen datan 
tai analytiikan keinoin.

aeromon.io

HELSINKI

 ■ Perustettu: 2014 

 ■ Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2022 

 ■ Rahoituksen kohde: rahoitus kohdentuu 
raportointijärjestelmän skaalaamiseen ja 
automaation kehittämiseen.

 ■ Rahoitus: 2,4 M€ pääomalaina, jonka 
korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu. 
Rahoitussopimukseen sisältyy myös 
konversio-oikeus.

Kohde liittyy seuraaviin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin: 

www.aeromon.io/fi
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DataSpace Europe – ruokaketjun digitalisaatio 

Mistä ratkaisussa on kyse?  
Maataloussektori kattaa noin kuudennek-
sen Suomen hiilijalanjäljestä ja digitali-
saatio on tärkeässä roolissa maatalouden 
päästövähennysten vauhdittajana. Data- 
Space Europen Tritom-datanvälityspalvelu 
on yksi keinoista, joilla voidaan tukea maa-
talouden päästövähennysten syntyä samal-
la vauhdittaen sektorin digitalisaatiota.

Datan jakamisella ja uusien menetelmien 
kehittämisellä on rooli tuotannon tehosta-
misessa, ja tarkemmalla mittaamisella sekä 
tiedolla saadaan tukea myös päästöjen 
todentamiseen ja päästövähennystoimien 
aloittamiseen. Tritom luo maanviljelijöille  
puitteet peltopinta-alan tehostamiseen 
sekä laadullisesti että määrällisesti, ja siten 
esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden 
huomioimiseen entistä paremmin hyödyn-
tämällä parhaiden peltokäytäntöjen ver-
rokkidataa omassa viljelyssä. Ruokaketjus-
ta kerättävän datan perusteella pystytään 
todentamaan myös elintarvikkeen alkuperä 
ja vähentämään mahdollisia ruokaväären-
nöksiä.

Miten ratkaisu liittyy EU:n ja 
kansallisiin ilmastotavoitteisiin? 
EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (Com-
mon Agricultural Policy, CAP) on uudistettu, 
ja vuonna 2023 voimaan astuvan ohjelman 
tavoitteisiin kuuluu muun muassa ilmas-
tonmuutoksen torjunta ja luonnon moni-
muotoisuuden edistäminen. Suomessa 
maatalouden päästövähennystavoitteet 
lukeutuvat taakanjakosektorille. DataSpace 
Europen ratkaisu myötävaikuttaa välillisesti 
sekä EU:n että kansallisten ilmastotavoittei-
den saavuttamiseen.

Ilmastorahaston rahoitus 
vauhdittaa maataloussektorin 
päästövähennysten syntyä Tritom-
datanvälityspalvelun kautta. 

Ilmastorahaston pääasialliset vaikutuskriteerit: 

Päästövähennyspotentiaali: DataSpace Europen datanvä-
lityspalvelu on yksi välillisistä keinoista, joilla voidaan tukea 
päästövähennysten syntyä maataloussektorilla yhtiön asiak-
kaiden tekemien korjaustoimenpiteiden kautta.

Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali: Ratkaisu tuo Suo-
meen avainosaamista maataloussektorin hiilitaseen lasken-
nasta. Palvelulta odotetaan lisäksi merkittävää potentiaalia 
koko ruoantuotannon arvoketjuun.

Luonnon monimuotoisuusvaikutukset: Palvelu mahdollistaa 
luonnon monimuotoisuuden huomioimisen maataloudessa 
entistä paremmin peltopinta-alan tehostamisen ja parhaiden 
peltokäytäntöjen verrokkidatan hyödyntämisen kautta. 

EU-taksonomianmukaisuus: Yhtiön toiminta on linjassa 
EU-taksonomian kanssa, sillä sen katsotaan tarjoavan pääs-
tövähennyksiä mahdollistavaa digitaalista ratkaisua, jota ei 
toistaiseksi ole markkinoilla.

dataspace.fi

JYVÄSKYLÄ

 ■ Perustettu: 2022 

 ■ Ilmastorahaston rahoituspäätös: 6/2022 

 ■ Rahoituksen kohde: datanvälitys-
palvelu vauhdittamaan ruokaketjun 
digitalisaatiota.

 ■ Rahoitus: 1 M€ pääomalaina, joka on 
markkinaehtoisesti hinnoiteltu. Lainaan 
sisältyy voitto-osuuskomponentti.

Kohde liittyy seuraaviin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin:

www.dataspace.fi
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Infrakit – infrarakentamisen päästövähennyksiä

Mistä ratkaisussa on kyse?  
Infrarakentamisen eli esimerkiksi liikenneväy-
lien, liikennekeskusten, energia-alan tai teol-
lisuusrakennelmien rakentamisen vuosittaiset 
päästöt Suomessa ovat noin 1,4 Mt CO2-ekv. 
Tästä yli puolet aiheutuu infratyömaiden työ-
koneiden sekä ajoneuvojen polttoaineiden 
kulutuksesta, mitä tehostamalla voidaan 
vauhdittaa rakentamisen päästövähennyksiä.    

Infrakit tarjoaa infraprojektien tiedonhal-
lintapalvelua rakentamisen ajankäytön ja 
kustannusten tehostamiseksi, jonka avulla 
esimerkiksi rakennustyömaiden työkoneiden 
käyttämää polttoainekulutusta saadaan 
pienennettyä. Ilmastorahaston rahoituksen 
kohteena olevat Infrakitin kestävyystoimin-
nallisuudet tulevat tarjoamaan täsmälli-
sempää tietoa ja työkaluja rakennusyhtiöille 
sekä infrastruktuurin omistajille Suomessa ja 
ulkomailla päästövähennysten tehostami-
seksi. Palvelun avulla mahdollistetaan muun 
muassa ilmasto- ja ympäristödatan hyö-
dyntäminen, sekä päästöjen mittaaminen ja 
ennakoiminen käyttäjien toiminnassa.   

Miten ratkaisu liittyy EU:n ja 
kansallisiin ilmastotavoitteisiin? 
Infrakitilla on potentiaalia vähentää erityi-
sesti infrarakennustyömaiden työkoneiden 

ja massojen kuljettamiseen tarvittavien 
ajoneuvojen päästöjä, joten investointi liit-
tyy liikenteen päästövähennystavoitteisiin 
sekä EU-tasolla että Suomessa. Liikkuvien 
työkoneiden kenttä on kuitenkin tieliikennet-
tä hajanaisempi ja moninaisempi. EU:ssa 
päästövähennykset kohdistuvat toistaisek-
si päästökaupan ulkopuoliselle taakanja-
kosektorille. Kansallisella tasolla liikenteen 
päästövähennystavoitteet ovat linjassa hal-
litusohjelman vuoden 2035 hiilineutraalius-
tavoitteen kanssa.  

Ilmastorahaston rahoituksella 
edistetään välillisesti 
infrarakentamisen 
päästövähennyksiä.

Ilmastorahaston pääasialliset vaikutuskriteerit: 

Päästövähennyspotentiaali: Yhtiön tarjoamalla sovelluksella 
on jo nyt merkittävä välillinen päästövähennyspotentiaali toi-
mintojen tehostumisen myötä. Työkoneiden ja materiaalien 
käyttöä sekä kuljetuksia infratyömailla tehostamalla voidaan 
saavuttaa arviolta 5 prosentin päästövähennys työmailla.

Tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali: Infrarakentamisen 
tuottavuuden parantaminen perustuu tehokkaaseen tiedon-
hallintaan, tiedon jakamiseen ja tietomallien käyttöön. 

EU-taksonomianmukaisuus: Yhtiön toiminta on EU-takso- 
nomianmukaista.

infrakit.com/fi

HELSINKI

 ■ Perustettu: 2010 

 ■ Ilmastorahaston rahoituspäätös: 12/2022

 ■ Rahoituksen kohde: rahoitus kohdentuu 
infrarakentamisen päästövähennyksiä 
tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien 
ohjelmistokehitykseen ja 
kansainvälistymiseen.

 ■ Rahoitus: 6 M€ pääomalaina, jonka 
korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu. 
Rahoitussopimukseen sisältyy myös 
konversio-oikeus.

Kohde liittyy seuraaviin YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin: 

http://infrakit.com/fi
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Vuoden 2021 rahoitus-
kohteiden raportointi

Ilmastorahaston seitsemän rahoituskohdetta vuodelta 2021 raportoivat ensimmäisen kerran toiminnastaan vuodelta 2022. 
Osin toimintaympäristön voimakkaiden muutosten vuoksi, usean yhtiön Ilmastorahaston rahoitusosuuden maksatukset ovat 
viivästyneet alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna. 

Vuoden 2021 rahoituskohteiden eteneminen vuonna 2022

Investointi - 
tyyppi Yhtiö

Päätetty  
rahoitus,  
M€

Maksettu rahoitus 31.12.2022 
mennessä M€; suhde  
alkuperäiseen aikatauluun Rahoitusinstrumentti 

Arvio 10 vuoden 
kokonaispäästö- 
vähennyspotentiaalista, 
Mt CO2-ekv/10v***

Toteutuneet 
päästö- 
vähennykset  
(Mt CO2-ekv)*

Toteumat  
suhteessa  
alkuperäiseen 
suunnitelmaan Rahoituskohteen seuranta 2022 

Laitosinvestoinnit  
ja muu ilmasto- 
infrastruktuuri 

Joensuu 
Biocoal

5 0**; maksatukset edenneet  
suunniteltua hitaammin

Pääomalaina, johon  
sisältyy konversio-oikeus 
mahdolliseen yhtiön  
arvonnousuun

1,1 Ei raportoitu Ei vielä 
toteumaa

Torrefioidun biomassan tuotantolaitoksen rakennustyöt alkavat 
Joensuussa kevään 2023 aikana ja tuotannon arvioidaan  
käynnistyvän alkuvuodesta 2024.

P2X Solutions 10 0; maksatukset edenneet noin 
suunnitellussa aikataulussa

Pääomalaina, johon  
sisältyy konversio-oikeus 
kestävyyskannustimella

2,7 Ei raportoitu Ei vielä 
toteumaa

Harjavallan laitoksen rakennustyöt alkoivat marraskuussa ja  
laitoksen on tarkoitus valmistua kesällä 2024. P2X suunnittelee 
seuraavaa laitosta Joensuuhun.

Solar Foods 10 6; maksatukset edenneet noin 
suunnitellussa aikataulussa

Pääomalaina, johon  
sisältyy vaihto-oikeus 
omistusosuuteen

22,3 0 Ei vielä 
toteumaa

Laitos on rakenteilla ja arvioitu käyttöönotto on vuonna 2023.  
Elintarvikelupa myönnetty Singaporessa lokakuussa 2022. 

Ilmastoratkaisujen 
käyttöönoton  
vauhdittaminen

Aurelia  
Turbines

5 0,75; maksatukset edenneet noin 
suunnitellussa aikataulussa

Pääomalaina, johon  
sisältyy konversio-oikeus 
kestävyyskannustimella

1,5 Ei raportoitu Ei vielä 
toteumaa

Vuonna 2022 turbiineita on jatkokehitetty Saksassa. Ensimmäinen 
turbiini on toimitettu Meksikoon. Taiwaniin toimitettavia turbiineita 
valmistellaan.

Elstor 4 0; maksatukset edenneet  
suunniteltua hitaammin

Pääomalaina, johon  
sisältyy vaihto-oikeus 
omistusosuuteen

0,5 Ei raportoitu Ei vielä 
toteumaa

Pilottilaitos saavutti 12 kuukauden toiminnan merkkipaalun  
kesäkuussa. Heinäkuussa kerrottiin uudesta sopimuksesta  
10 MWh energia varastointiyksiköstä.

Magsort 4,5 0,715; maksatukset edenneet noin 
suunnitellussa aikataulussa

Pääomalaina, johon  
sisältyy voitto-osuus- 
komponentti

7,5 0 Ei vielä 
toteumaa

Magsortin ensimmäiset laitteet toimitettiin asiakkaalle Intiaan  
elokuussa 2022. Käyttöönottokoulutus tapahtuu helmikuussa ja 
arvioitu käyttöönotto on maaliskuussa 2023.

Digitaaliset  
ilmastoratkaisut

Betolar 7 2; maksatukset edenneet noin 
suunnitellussa aikataulussa

Pääomalaina, johon  
sisältyy korkopreemio

150 0,00055 Liiketoiminnan skaalautuminen alkoi onnistuneesti. Vuoden 2022 
päästövähennysten toteuma oli alkuperäistä rahoituspäätöstä jäl-
jessä, mutta ison kuvan strateginen tavoite on yhtiöllä ennallaan.

* Niitä rahoituskohteita, joille on maksettu rahoitusta raportointivuotena syyskuun loppuun mennessä tai aikaisempina vuosina, pyydetään raportoimaan toteutuneet päästövähennykset (t CO2-ekv) raportointivuodelta.  
** Joensuu Biocoalille on maksettu 1,5 M€ tammikuussa 2023.
*** Vuoden 2021 rahoituskohteiden teoreettiset 10 vuoden päästövähennyspotentiaaliarviot perustuvat alkuperäisiin rahoituspäätösvuoden laskelmiin.

  Yhtiön päästövähenemät etenevät 
      tavoitellussa tahdissa

  Yhtiön päästövähenemät etenevät 
      hieman tavoiteltua hitaammin

  Yhtiön päästövähenemät etenevät  
      merkittävästi tavoiteltua hitaammin
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Ilmastorahaston rahoitus kohdentuu uuden 
ilmastoratkaisun laitosinvestointiin tai infra-
struktuuriin, käyttöönoton vauhdittamiseen 
tai digitaalisen ominaisuuden kehittämi-
seen. Siksi rahoituskohteiden ensimmäisille 
vuosille on tyypillistä vielä pienten toteu-
mien raportoiminen, johtuen esimerkiksi 
laitoksen rakennusvaiheesta tai teknologian 
kehitysajanjaksosta, jolloin varsinainen rat-
kaisu ei ole vielä täysimittaisesti käytössä. 
Vuodelta 2022 toteutuneita päästövähen-
nyksiä raportoi kohdeyhtiöistä Betolar (tau-
lukko edellisellä sivulla). 

Vuonna 2021 tehtyjen rahoituskohteiden 
alkuperäistä päästövähennyspotentiaalia 
arvioidaan ja päivitetään tulevina vuosina 

rahoituskohteiden raportoinnin yhteydessä. 
Alkuperäiset päästövähennyspotentiaalilu-
vut voivat myös pienentyä arvioinnin myötä. 

Portfolioyhtiöiden vastuullisuus 

Rahoituskohteet raportoivat taloudellis-
ten ja päästövähennystietojen lisäksi myös 
vastuullisten toimintatapojensa kehitykses-
tä osana vuosiraportointiaan. Vuoden 2021 
rahoituskohteita pyydetään raportoimaan 
tietoja muun muassa yhtiön toiminnan 
edistymisestä, vastuullisista toimintatavoista 
ja ohjeistuksista, henkilöstön, johdon ja hal-
lituksen monimuotoisuudesta, positiivisis-
ta ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä 

Rahoituskohteiden raportoimat tiedot liittyen mahdollisiin rikkomuksiin tai negatiivisiin ympäristövaikutuksiin vuonna 2022 (Kyllä / Ei) 

Rahoituskohteet
Rikkomukset,  

sakot tai sanktiot 

Ilmastorahaston  
Code of Conductin  

rikkomukset 

Yhtiötä koskevat  
Whistleblowing-ilmoituksien 

kautta ilmenneet rikkomukset  
tai epäilyt 

Todennetut tai  
epäillyt ympäristö- 

vahingot 

Ennakoimattomat  
merkittävät päästöt 
ilmaan, veteen tai  

maaperään 

Ennakoimattomat  
negatiiviset vaikutukset 

suojelluille lajeille tai  
suojelualueille 

Merkittävä  
ekosysteemin tai  

luontotyypin  
heikentyminen

Muu ympäristörike  
tai negatiivinen  

ympäristövaikutus 

Joensuu Biocoal Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

P2X Solutions Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

Solar Foods Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

Aurelia Turbines Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

Elstor Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

Magsort Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

Betolar Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

mahdollisista vuoden aikana tapahtuneista 
rikkomuksista tai negatiivisista ympäristö-
vaikutuksista.

Ilmastorahaston rahoituskohteet ovat pää-
osin nuoria kasvuvaiheen yrityksiä, joiden 
toiminnan pääpaino on liiketoiminnan 
kehittämisessä ja kasvattamisessa. Sii-
tä huolimatta monet yritykset kehittävät jo 
vastuullisia toimintatapojaan, tunnistavat 
toimintansa kannalta keskeisiä ESG-vaiku-
tuksia ja asettavat vastuullisuustavoitteita 
sekä -toimenpiteitä.

Yli puolella vuoden 2021 rahoituskohteista 
on käytössä yhtiön eettistä toimintaa ohjaa-
va Code of Conduct -ohjeistus. Vuoden 2023 

aikana on odotettavissa eettisten ohjeistus-
ten käyttöönoton lisääntyminen portfolio- 
yhtiöissä. Kaksi yhtiötä on myös jo asettanut 
tavoitteita yhtiön oman toiminnan hiilijalan-
jäljen pienentämiseksi (graafit seuraavalla 
sivulla). 

Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä 
riskejä kohdeyhtiöt ovat tunnistaneet muun 
muassa liittyen tasa-arvoon, reiluihin työ-
oloihin ja työturvallisuuteen, henkilöstön, 
johtoryhmän ja hallituksen sukupuolija-
kaumaan sekä toimitusketjun maantieteel-
liseen sijaintiin liittyen.

Naisten osuus rahoituskohteiden johto-
ryhmän ja hallituksen jäsenten määrästä 

vaihtelee huomattavasti ja miesvaltaisuus 
korostuu etenkin hallitusjäsenten sukupuoli- 
jakaumissa. Yksi rahoituskohde on tunnista-
nut miesvaltaisen alan haasteeksi ja ottaa 
asian huomioon rekrytointipäätöksissään 
(graafit seuraavalla sivulla). 

Rahoituskohteet eivät ole raportoineet 
Ilmastorahastolle yhtään rikkomusta, sakkoa, 
sanktiota tai toteutuneita merkittäviä nega-
tiivisia ympäristövaikutuksia vuodelta 2022.
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Taulukko 2

Vain miehiä 2

Naisia alle 25 % 2

Naisia 25–50 % 2

Naisia yli 50 % 0

2

2

2

Vain miehiä
Naisia alle 25 %
Naisia 25–50 %
Naisia yli 50 %

Naisten osuus vuoden 2021 rahoituskohteiden 
johtoryhmän jäsenistä vuoden lopussa, 
rahoituskohteiden lukumäärä (n=6)*             

* Yhdellä rahoituskohteella ei ole raportointihetkellä omaa 
henkilöstöä tai johtoryhmää

9

Taulukko 2

Vain miehiä 5

Naisia alle 25 % 1

Naisia 25–50 % 1

Naisia yli 50 % 0

1

1

5

Vain miehiä
Naisia alle 25 %
Naisia 25–50 %
Naisia yli 50 %

Naisten osuus vuoden 2021 rahoituskohteiden 
hallituksen jäsenistä vuoden lopussa, 
rahoituskohteiden lukumäärä (n=7)

10

Vuoden 2021 rahoituskohteiden raportointi

Rahoituskohteet, joilla on yhtiön eettistä toimintaa 
ohjaava Code of Conduct -ohjeistus 

Rahoituskohteet, jotka ovat tunnistaneet oman  
toiminnan kannalta olennaisia sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen liittyviä asioita  

Rahoituskohteet, jotka ovat asettaneet oman toiminnan 
hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä tavoitteita 

7

7

7

3 (60 %)

Taulukko 2-1

Coc Sos hiili

Kyllä 4 3 2

Ei 3 4 5,00

5

4

3

2

3

4

Kyllä
Ei

8
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Ilmastorahaston rahoituksen vaikuttavuudesta

 
Ilmastorahaston rahoitus 

antaa meille paitsi käyttöpääomaa 
tuotannon kasvuun niin myös 

uskottavuutta kasvu - 
rahoitukseemme.

Matti Malkamäki 
toimitusjohtaja,  
Aurelia Turbines

 
Ilmastorahaston  

pääomalaina edesauttoi  
oleellisesti hankkeen 

kokonaisrahoituksen järjestämistä.

Herkko Plit 
toimitusjohtaja,  
P2X Solutions

 
Ilmastorahasto on sijoittajana 

antanut Solar Foodsille 
kansainvälistä  uskottavuutta, 
joka on mahdollistanut uusien 
rahoituspolkujen avautumisen.

Pasi Vainikka 
toimitusjohtaja,  

Solar Foods

 
Ilmastorahaston 

rahoitus mahdollistaa 
tuotantokapasiteettimme nopean 

kasvattamisen ja kiihdyttää 
kasvuamme huomattavasti. 

Tuomas Riski 
toimitusjohtaja,  

Norsepower

 
Ilmastorahaston 

osallistuminen koelaitoksemme 
rahoittamiseen nopeuttaa uuden  

vety- ja hiiliteknologian  
kehittämistä.

Laura Rahikka 
toimitusjohtaja,  

Hycamite

 
Ilmastorahaston 

ankkurisijoitus auttoi rahastoa 
pääsemään nopeasti tavoitekokoonsa 

ja aloittamaan kestävän 
sijoitustoiminnan.

Tero Saarno 
Bioteollisuus I -rahaston  

salkunhoitaja

 
Ilmastorahaston myöntämä 
pääomalaina on keskeisessä  

roolissa kykyymme kaupallistaa 
palvelumme suunnitellussa  

aikataulussa vuoden 2023 aikana.

Kari Järvinen 
toimitusjohtaja,  

DataSpace Europe

 
Ilmastorahaston rahoituksella 

tehdyt hankinnat mahdollistavat 
ison loikan syvien lämpökaivojen 

porauksen tehostamisessa 
kansainvälisesti.

Erika Salmenvaara 
toimitusjohtaja,  

QHeat

 
Ilmastorahaston 

rahoituspäätöksellä on ollut meille 
julkisuudessa positiivista arvoa ja 

korostanut tarjoamaamme vihreää 
siirtymää edistävänä teknologiana.

Kari Suninen 
toimitusjohtaja,  

Elstor 
Ilmastorahaston mukanaolo 

hankkeessa mahdollistaa  
Suomen ensimmäisen  

torrefioidun biomassan teollisen 
tuotanto laitoksen rakentamisen.

Iiro Tiilikainen 
toimitusjohtaja,  
Joensuu Biocoal

 
Perustamme palvelukeskuksen 
Saksaan ja tavoitteenamme on 

aloittaa sen toiminta syksyllä 2023. 
Ilman Ilmastorahaston rahoitusta  

tämä aikataulu ei olisi ollut  
mahdollinen.

Kalle Härkki 
toimitusjohtaja,  
Finn Recycling

 
Ilmastorahaston tarjoama 
pääomalainarahoitus on 

ollut kasvuvaiheessa olevalle 
yhtiöllemme elintärkeä osa 

kansainvälistymispyrkimyksiämme.

Niklas Törnkvist 
toimitusjohtaja,  

Magsort

 
Tekoäly ja datan 

hyödyntäminen ovat avain-
asemassa Betolarin liiketoiminnan 

skaalaamisessa. Siksi ne ovat 
keskeisessä osassa myös 

Ilmastorahaston hankkeessa.

Riku Kytömäki 
toimitusjohtaja,  

Betolar
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Katsaus Ilmastorahaston 
hankevirtaan 
Ilmastorahastolla oli vuoden 2022 lopussa 324 potentiaalista rahoitus-
kohdetta hankevirrassaan. Ilmastorahaston tehdessä lukumääräisesti 
rajallisen määrän rahoituspäätöksiä vuosittain, yleisempi katsaus koko 
potentiaaliseen rahoituskohdekantaan antanee selkeämmän kuvan 
yhtiön rahoitustoiminnan mahdollisuuksista.

Vuoden lopulla potentiaalisten rahoituskoh-
teiden määrä oli 324 kappaletta (2021: 319), 
jakautuen 122 laitosin vestointiin tai muuhun 
ilmastoinfrastruktuu riin, 141 ilmastoratkaisu-
jen käyttöön oton vahdittamisen kohteeseen, 
sekä 61 digitaaliseen ilmastoratkaisuun. 
Hankevirta painottuu erityisesti kiertotalous-
ratkaisuihin, biotalouteen ja uusiutuvaan 
energiaan. Valtaosa tiedossa olevista kohtei-
den tarpeista Ilmastorahaston rahoitukselle 
sijoittuu 4–40 miljoonan euron kokoluokkaan 
yhtiön strategian mukaisesti.

Ilmastorahaston hallitus seuraa potentiaa-
lisia rahoituskohteita kokonaisuutena sään-
nöllisesti kokouksissaan. Ilmastorahaston 
asiakkuustoiminnan vastuulla on potenti-
aalisten rahoituskohteiden asiakaspalvelu, 

sekä hankevirran kokonaiskuvan ylläpitä-
minen ja hankevirran generoiminen.

Vastuullisuuden arviointi 

Vastuullisuusulottuvuuksia ei varsinaisesti  
tarkemmin analysoida vielä hankevirran 
alkupäässä, mutta Ilmastorahaston han-
kevirtaan kuuluville kohteille esitellään yhti-
ön rahoitustoimintaa ohjaava kriteeristö, 
mukaan lukien kynnysehtona oleva Do no 
significant harm -kriteeri. Asiakkailla on 
myös mahdollisuus tutustua tarkemmin 
julkises ti Ilmastorahaston verkkosivuilta 
löytyviin yhtiön rahoitus- ja vastuullisuus-
toimintaa ohjaaviin dokumentteihin, sekä 
usein kysyttyjen kysymysten osioon.

21

21

21

23

24

30

32

44

49

59

Rahoitusehdotusten lukumäärä 
kohdealueiden mukaan, 31.12.2022

Table 1

Kiertotalous 59
Biotalous 49
Uusiutuva energia 44
Energiaverkot ja varastointi 32
Ruoka, maatalous ja maankäyttö 30
Teollisuus 24
Liikenne ja logistiikka 23
Rakennukset ja rakentaminen 21
Hiilensidonta ja kompensointi 21
Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka 21

Kiertotalous ja jäte 

Biotalous 

Uusiutuva energia 

Energiaverkot ja varastointi 

Ruoka, maatalous ja maankäyttö 

Teollisuus 

Liikenne ja logistiikka 

Rakennukset ja rakentaminen 

Hiilensidonta 

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

2

Rahoitusehdotusten lukumäärä Ilmastorahaston 
rahoitusosuuden mukaan, 31.12.2022

Yli 40 
M€

21–
40 
M€

11–
20 
M€

4–10 
M€

alle 4 
M€

Ei 
tiedo
ssa

Lukumäärä 1 3 61 64 67 128

yli 40 M€ 

21–40 M€ 

11–20 M€ 

4–10 M€ 

alle 4 M€ 

ei tiedossa 128

67

64

61

3

1

1

Rahoitusehdotusten lukumäärä 
rahoituskategorioittain, 31.12.2022

Table 2-1

VÄRIT

Laitosinvestoinnit ja muu 
ilmastoinfrastruktuuri

61 313D4D

Ilmastoratkaisujen käyttöönoton 
vauhdittaminen

141 FFB300

Digitaaliset ilmastoratkaisut 122 A2B79A  (40% 174B02)

122

141

61

Digitaaliset ilmastoratkaisut
Ilmastoratkaisujen käyttöönoton vauhdittaminen
Laitosinvestoinnit ja muu ilmastoinfrastruktuuri

Rahoituskohdetyypit

Yhteensä:
324

A9C2D6

174B02

5D814E 

FFB300

xx

313D4D

A2B79A 

100%

70%

40%

100%

100%

100%

3



Vastuullista 
yritystoimintaa
Ilmastorahasto edistää vastuullista toimintatapaa niin hallinnon, 
henkilöstön, ympäristön kuin talouden näkökulmista yhtiön kaikilla 
toiminnan osa-alueilla. Osio sisältää katsauksen Ilmastorahaston 
hallinnosta, vastuullisuuden johtamisesta yhtiön omassa 
toiminnassa sekä raportoinnin yhtiön ympäristö-, henkilöstö- ja 
talousvastuullisuudesta vuonna 2022.

Tuotot omistuksista  
ja sijoituksista

53
M€

Tulos

38,1
M€

Taseen arvo 31.12.2022

3,1
mrd. €

Ilmastorahaston oman  
toiminnan hiilijalanjälki 2022

99 
t CO2-ekv

Työhyvinvointi 2022

4,19
(skaala 1-5)

Kuva: Ryan Stone / Unsplash
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Perustietoja Ilmastorahastosta 
Ilmastorahasto Oy – Klimatfonden Ab on Suomen valtion omistama 
osakeyhtiömuotoinen erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdit- 
tamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Yhtiön omistajaohjauksesta 
vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ilmastorahaston ydintehtävänä on oman 
ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
sekä välirahoituksen tarjoaminen julkisten ja 
yksityisten toimijoiden omistamille yrityksille 
uusien ilmastoratkaisujen skaalaamiseksi 
kaupalliseen ja teolliseen mittaluokkaan, 
ilmastoratkaisujen käyttöönoton vauhditta-
miseksi, sekä digitaalisille ilmastoratkaisuil-
le. Yhtiöllä ei ollut vuonna 2022 käytössään 
erillisiä rahoitusohjelmia tai tiettyjä nimetty-
jä rahoitustuotteita.

Ilmastorahaston rahoitustoiminnan paino-
piste on Suomeen rekisteröidyissä yhtiöissä. 
Kohdeyritysten toiminta voi kuitenkin olla 
globaalia ja esimerkiksi päästövähennys-
potentiaalia arvioidaan usein myös glo-
baalilla tasolla.

Yhtiön rahoituskriteeristön mukaisesti jokaisen 
rahoituskohteen arviointiin osaltaan vaikuttaa 

tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali, sekä 
toteutuuko hanke Ilmastorahaston rahoituk-
sella aiemmin, laajempana tai ylipäätään. 

Ilmastorahasto itsessään ei valmista mitään 
eikä sillä ole varsinaisia erillisiä toimitusket-
juja, vaikka esimerkiksi sijoitusanalyysien 
tueksi on yleensä kytketty ulkoisia asiantun-
tijoita. Kotimaisten toimittajien osuus yhtiön 
kokonaisostoista on 99 prosenttia. Ostot 
ulkomaisilta yhtiöiltä ovat pääosin ohjel-
mistoja tai ohjelmistopalvelua. Ilmastora-
haston Code of Conduct -ohjeistus sisältyy 
kaikkiin asiakassopimuksiin ja merkittäviin 
kumppanisopimuksiin hyvien toimintatapo-
jen varmistamiseksi.

Yhtiön 3,1 miljardin euron tase koostuu 
lähinnä Neste Oyj:n 8,3 prosentin omistuk-
sesta. Yhtiö toimii Suomessa ja sen päätoi-
mipiste sijaitsee Helsingissä.

Henkilöstön määrä 
vuoden lopussa 

24
(Vuoden alussa 15)

Yhtiön kotipaikka 

Helsinki
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Yhtiön hallinto 

Ilmastorahaston hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja  
toimitusjohtaja. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeino-
ministeriö. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2022.

Työ- ja elinkeinoministeriö 
edustaa valtio-omistajaa 

Valtio noudattaa omistajaohjauksessaan 
osakeyhtiölain mukaista tehtävien ja vas-
tuiden jakoa yhtiön toimielinten ja omista-
jan välillä. Osakkeenomistajalla, yhtiön hal-
lituksella ja toimivalla johdolla on kullakin 
omat osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen 
perustuvat tehtävänsä, vastuunsa ja oikeu-
tensa. Lisäksi yhtiön ja sen toimielinten toi-
mintaan sovelletaan hyvää hallintotapaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee ja rat-
kaisee asiat, jotka koskevat valtion edusta-
jien määräämistä yhtiökokoukseen, valtiolle 
osakkeenomistajana kuuluvien oikeuksien 
käyttämistä sekä yhtiön muuta omistajaoh-
jausta pois lukien kaikki Nesteen osakkeisiin 
liittyvät asiat, jotka kuuluvat valtioneuvos-
ton kanslian omistajaohjausosastolle erilli-
sen hallinnointisopimuksen perusteella.

Ilmastorahaston hallitus vastaa 
yhtiön toiminnasta

Ilmastorahaston hallituksen tehtävänä on 
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukai-
sesti huolehtia yhtiön hallinnosta ja toi-
minnan asianmukaisesta järjestämisestä 
toimintaa ohjaavien lakien ja säännösten 
mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön strategi-
sesta kehittämisestä, riskienhallinnan peri-
aatteista, yhtiön taloudellisten, sosiaalisten 
ja ympäristövaikutusten hallinnan periaat-
teista, sekä liiketoiminnan ohjaamisesta ja 
valvonnasta. Vaikuttavuuden ja vastuul-
lisuuden ollessa osa yhtiön ydintehtävää, 
Ilmastorahaston hallitus hyväksyy yksit-
täisten rahoituspäätösten lisäksi myös esi-
merkiksi yhtiön rahoitustoimintaa ohjaavan 
sijoituspolitiikkaohjeistuksen, vastuullisia 
toimintatapoja kuvaavan Code of Conduct 
-ohjeistuksen, sekä yhtiön yleistä vastuulli-
suutta ohjaavan vastuullisuusohjelman.

Ilmastorahaston hallitus vastaa 
osakeyhtiölain mukaisesti Ilmasto- 
rahaston hallinnosta sekä toiminnan 
järjestämisestä. Tarkastusvaliokunta 
valmistelee hallitukselle muun muassa 
yhtiön talouteen ja talousraportointiin 
sekä sisäiseen valvontaan ja riskien-
hallintaan liittyvät asiat. Yhtiön 
sijoitusneuvoston tarkoituksena on  
tuoda poikkihallinnollinen näkemys 
yhtiön toiminnan tueksi. Työ- ja 
elinkeinoministeriö vastaa Ilmasto-
rahaston omistajaohjauksesta. 
Ilmastorahaston operatiivinen 
toiminta on jaettu neljään toimintoon: 
asiakkuus-, sijoitus-, viestintä- ja 
vastuullisuus- sekä talous- ja 
hallintotoimintoon. Toimintojen johtajat 
muodostavat yhdessä toimitusjohtajan 
kanssa Ilmastorahaston johtoryhmän.

Hallintorakenne

Suomen valtio

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pj Perttu Puro

Ilmastorahaston hallitus

Pj Ilona Lundström

Sijoitusneuvosto

Tarkastus- 
valiokunta

Pj Perttu Puro

Toimitusjohtaja

Paula Laine

Asiakkuustoiminto

Johtaja Pia Erkinheimo

Sijoitustoiminto

Johtaja Toni Mikkonen

Viestintä- ja vastuullisuustoiminto 

Johtaja Saara Mattero

Talous- ja hallintotoiminto

Johtaja Sanna Ruuskanen
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Ilmastorahaston operatiivinen toiminta 
tuottaa hallituksen päätöksenteon tuek-
si muun muassa monipuolisia analyysejä 
yhtiön toimintaympäristön kehityksestä. 
Vastuullisuusasiat ja vaikutukset sisältyvät 
analyyseihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö valitsee hal-
lituksen puheenjohtajan ja mahdollisen 
varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet 
yhtiökokouksessa, jossa päätetään muiden 
sääntömääräisten asioiden ohella myös 
hallituspalkkioista. Hallituksen toimikau-
si päättyy valintaa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen 
kuuluu vähintään kolme ja enintään seit-
semän jäsentä. Ilmastorahaston hallituksen 
jäsenet valitaan asiantuntemuksen perus-
teella valtioneuvoston asettamien tasa-ar-
votavoitteiden mukaisesti. Hallitukseen 
valittavien henkilöiden asiantuntemuksen 
tulee olla monipuolista: jäsenten tausta voi 
olla liike-elämästä, yhteiskunnallisesta vai-
kuttamisesta, julkishallinnosta tai tutkimus-
maailmasta.

Hallituksen jäsenet ovat hallituksessa toi-
miessaan riippumattomia päätoimestaan, 
ja osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön johdon 
on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön 
etua. Hallituksen puheenjohtaja ei ole ope-
ratiivisessa roolissa Ilmastorahastossa.

Ylärivi vasemmalta: Kari 
Hämekoski, Juho Korpi, 
Erja Turunen.

Alarivi vasemmalta: 
Mammu Kaario, Perttu 
Puro, Mirva Antila. Kuvasta 
puuttuu Petri Peltonen.
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Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja 
työskentelytapojaan itsearviointina. Tarvit-
taessa tai hallituksen niin itse päättäessä 
on mahdollista käyttää myös ulkopuolista 
arvioijaa. Yksi joulukuussa 2021 toteutetun 
itsearvioinnin aihealueista käsitteli mah-
dollista tarkastusvaliokunnan perustamista 
hallituksen työnjaon ja kokousten tehosta-
miseksi. Maaliskuussa 2022 hallitus päätti 
tarkastusvaliokunnan perustamisesta ja 
valitsi sen jäsenet.  

Hallituksen ikä- ja sukupuolijakauma on 
esitetty raportin Henkilöstö ja osaaminen 
-osiossa.

Ilmastorahaston hallituksen 
jäsenet 21.12.2020 alkaen 

Perttu Puro
Puheenjohtaja

OTK, VTM Perttu Puro on syntynyt vuonna 
1971 ja toimii Tradekan toimitusjohtajana. 
Ennen Tradeka-uraansa, Puro on toiminut 
liikenne- ja viestintäministeriön valtiosih-
teerinä. Hän vaikuttaa kahdeksan Tradeka- 
konserniin kuuluvan yhtiön hallituksissa 
puheenjohtajana tai jäsenenä sekä seitse-
män muun eri yhteisön hallituksessa, hallin-
toneuvostossa tai valtuuskunnassa.

Petri Peltonen
Varapuheenjohtaja 

TkL Petri Peltonen on syntynyt vuonna 1962 
ja toimii alivaltiosihteerinä työ- ja elinkeino-  
ministeriössä. Ennen pitkää ministeriö- 
uraansa Peltonen työskenteli Tekesissä ja 
Euroopan avaruusjärjestö ESA:ssa. Hän on 
Sitran hallituksen jäsen, Business Finlandin 
johtokunnan varapuheenjohtaja, Pohjois-
maiden Investointipankki NIB:n hallituksen 
varajäsen ja yhden muun osakeyhtiön hal-
lituksen jäsen.

Mirva Antila
KTM Mirva Antila on syntynyt vuonna 1961 ja 
toimii toimitusjohtajana DigiFinland Oy:ssä. 
Antila on tehnyt merkittävän uran IBM:llä, 
viimeisimpänä toimitusjohtajan roolissa. 
Hän toimii Palta ry:n hallituksen jäsenenä.

Kari Hämekoski
MMM Kari Hämekoski on syntynyt vuonna 
1961 ja toimii Senior Programme Manage-
rina Nefcossa. Hän on aiemmin urallaan 
työskennellyt muun muassa Maailman-
pankissa, Electrowatt-Ekono Oy:ssä sekä 
Suomen ympäristökeskuksessa ja on eri-
koistunut muun muassa ilmasto- ja energia- 
rahoitukseen sekä ympäristövaikutusten 
arviointiin. Hän on kahden osakeyhtiön ja 
kahden asunto-osakeyhtiön hallituksessa 
puheenjohtajana tai varajäsenenä.

Mammu Kaario
MBA Mammu Kaario on syntynyt vuonna  
1963 ja toimii hallitusammattilaisena. 
Hänellä on yli 25 vuoden kokemus rahoi-
tusalalta muun muassa toimitusjohtaja-
na, sijoituspäällikkönä, neuvonantajana ja 
investointipankkiirina. Hän on Aspo Oyj:n, 
Capman Oyj:n ja Ponsse Oyj:n hallituksen 
varapuheenjohtaja, Saka Finland Group 
Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Gofore 
Oyj:n ja Puuilo Oyj:n hallituksen jäsen sekä 
kahdeksan muun yhteisön hallituksen tai 
sijoitusneuvoston jäsen. Lisäksi hän käyttää 
määräysvaltaa yhdessä yhtiössä.

Juho Korpi
HM Juho Korpi on syntynyt vuonna 1976 ja 
toimii kehittämisjohtajana ympäristöminis-
teriössä. Hän on toiminut vihreään siirty-
mään ja ilmastoratkaisujen edistämiseen 
liittyvissä tehtävissä yli 10 vuoden ajan.  
Hänellä ei ole sidonnaisuuksia tai määräys-
valtaa muissa yhteisöissä.

Erja Turunen
TkT Erja Turunen on syntynyt vuonna 1969 ja 
toimii johtajana sekä johtoryhmän jäsene-
nä valtion tutkimuskeskus VTT:llä. Hän toimii 
VTT Senseway Oy:n hallituksen puheenjoh-
tajana ja eurooppalaisen datainfrastruk-
tuurihanke Gaia-X:n hallituksen jäsenenä. 
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Hallituksen jäsenistä Perttu Puro, Mirva 
Antila, Kari Hämekoski, Mammu Kaario 
ja Erja Turunen ovat riippumattomia yhti-
östä ja sen merkittävistä osakkeenomis-
tajista. Petri Peltonen ja Juho Korpi ovat 
riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät mer-
kittävistä osakkeenomistajista, koska heillä 
kummallakin on toimisuhde merkittävään 
osakkeenomistajaan. Ilmastorahastolla on 
esteellisyysohje ja toimintamallit, joilla tur-
vataan asioiden käsittelyn ja päätöksenteon 
puolueettomuus. Hallituksen sidonnaisuuk-
sista ja esteellisyyksistä ylläpidetään sään-
nöllisesti päivitettävää rekisteriä.

Ilmastorahaston hallitus kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useam-
min. Vuoden 2022 aikana yhtiön hallitus 
kokoontui yhteensä 11 kertaa.

Tarkastusvaliokunta valmistelee 
hallitukselle taloudellisia 
ja sisäisen valvonnan 
asiakokonaisuuksia

Ilmastorahaston hallitukselle perustettiin 
maaliskuussa 2022 tarkastusvaliokunta, 
joka käsittelee ja valmistelee hallituksel-
le muun muassa yhtiön talouteen, tilin-
tarkastukseen ja muuhun taloudelliseen 
raportointiin, sisäiseen valvontaan ja riski-
enhallintaan sekä sisäiseen tarkastukseen 
liittyvät asiat. Valiokunnan puheenjohtaja-
na toimii Perttu Puro ja tarkastusvaliokun-

nan muut jäsenet ovat Mammu Kaario ja 
Petri Peltonen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastus-
valiokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan. 
Yhtiökokous päättää tarkastusvaliokunnan 
jäsenten kokouspalkkioista.

Sijoitusneuvosto varmistaa 
poikkihallinnollista näkökulmaa

Ilmastorahaston sijoitusneuvoston tehtävä-
nä on muodostaa näkymä valtioneuvos-
ton yhteisistä strategisista tavoitteista, jotta 
yhtiön toiminta on yhteensopivaa keskeisten 
hallinnonalojen tavoitteiden kanssa ja jot-
ta toimintaympäristössä tapahtuva kehitys 
huomioidaan. Tarkoituksena on parantaa 
Ilmastorahaston toiminnan vaikuttavuut-
ta ja kykyä toimeenpanna horisontaalisia 
tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseen, 
digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden 
vähähiilisyyden vauhdittamiseen.

Sijoitusneuvoston kokouksissa käsitellään 
ensisijaisesti yhtiön sijoitustoimintaan ja 
sen yleiseen toimintaympäristöön liittyviä 
ajankohtaisia teemoja. Sijoitusneuvosto ei 
käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumis-
päätöksiä.

Toimiohjeen mukaan sijoitusneuvosto antaa 
vuosittain kirjallisen arvion työ- ja elinkeino- 
ministeriölle siitä, miten Ilmastorahaston 
tulisi kehittää toimintaansa tavoitteidensa  

Sijoitusneuvoston jäsenet toimikaudella 2020-2022 

Ministeriö Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Työ- ja elinkeinoministeriö Ilona Lundström, osastopäällikkö Sampsa Nissinen, teollisuusneuvos 

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto Maija Strandberg, finanssineuvos Petri Vihervuori, finanssineuvos 

Valtiovarainministeriö Ilari Varjus, erityisasiantuntija Johanna von Knorring, budjettineuvos 

Ympäristöministeriö Juhani Damski, kansliapäällikkö Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja 

Liikenne- ja viestintäministeriö Juhapekka Ristola, ylijohtaja 31.8.2022 saakka,  
Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö 1.9.2022 alkaen 

Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija

saavuttamiseksi. Ministeriö ottaa arvion 
huomioon osana omistajaohjausprosessia.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää sijoi-
tusneuvoston jäsenet. Ensimmäisellä toimi-
kaudella neuvoston jäseninä olivat työ- ja 
elinkeinoministeriön lisäksi valtioneuvoston 
kanslia, valtiovarainministeriö, ympäristö-
ministeriö sekä liikenne- ja viestintäminis-
teriö. Sijoitusneuvoston puheenjohtajuus on 
kiertävä ja ensimmäinen puheenjohtajuus 
oli työ ja -elinkeinoministeriöllä. Sijoitus-
neuvoston ensimmäinen toimikausi päättyi 
vuoden 2022 lopulla, minkä jälkeen minis-
teriö asettaa uuden sijoitusneuvoston. Sijoi-
tusneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 
vastaavat operatiivisesta 
toiminnasta

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, 
joka vastaa yhtiön operatiivisen toiminnan 

johtamisesta hallituksen ohjeiden ja määräys-
ten mukaisesti. Toimitusjohtaja myös raportoi 
yhtiön toiminnasta säännöllisesti hallitukselle.

Yhtiöllä on johtoryhmä, jonka tehtävänä 
on avustaa toimitusjohtajaa osakeyhtiölain 
mukaisten tehtävien hoidossa. Yhtiön johdon 
velvollisuutena on edistää yhtiön etua osa-
keyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Johtoryhmän jäseninä toimivat:
• Paula Laine, toimitusjohtaja s.1976 DI
• Toni Mikkonen, sijoitusjohtaja s. 1982 KTM
• Pia Erkinheimo, asiakkuusjohtaja s. 1969 KM
• Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuus-

johtaja s. 1984 VTM
• Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohta-

ja s.1979 OTK

Palkat ja palkitseminen

Ilmastorahaston palkitsemispolitiikkaa oh- 
jaavat valtioneuvoston omistajapoliittisen 
periaatepäätöksen (8.4.2020) palkitsemis-

periaatteet: kohtuullisuus, läpinäkyvyys, 
tuloshakuisuus, kannustavuus sekä vas-
tuullisuus.

Yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen pal-
kitsemisesta ja vuonna 2022 hallitukselle 
maksettiin kuukausi- ja kokouspalkkioita 
yhteensä 130 050 euroa (2021: 116 150 €).

Yhtiön johdon palkitsemisesta ja henkilöstön 
palkitsemisen periaatteista päättää yhti-
ön hallitus. Yhtiön toimitusjohtajalle mak-
settiin palkkaa luontaisetuineen 252 800  
euroa vuonna 2022 (2021: 252 000 €) ja joh-
toryhmän muille jäsenille maksettiin palk-
kaa luontaisetuineen vuonna 2022 yhteensä 
641 125 euroa (2021: 543 910 €). Muutokseen 
on vaikuttanut johtoryhmän jäsenten (muut 
kuin toimitusjohtaja) lukumäärän kasvu kol-
mesta neljään syksyllä 2021.

Ilmastorahastolla ei ole käytössään kannus-
tinpalkkausta.
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Vastuullisuuden johtaminen 
Ilmastorahastossa
Ilmastorahaston oman toiminnan vastuullisuuden johtamisen tarkoi- 
tuksena on sekä negatiivisten vaikutusten välttäminen ja riskien 
hallinta (esimerkiksi sisäisen valvonnan käytännöt ja työterveyshuolto) 
että parhaiden käytänteiden ja positiivisten vaikutusten korostaminen 
(esimerkiksi ympäristövastuullisuus ja henkilöstön hyvinvointi).

Vastuullisuusaiheet ovat olennainen osa 
yhtiön jokapäiväistä työtä, joten erillisiä 
resursseja työlle on osoitettu vuosittain 
pääsääntöisesti yhtiön oman ja rahoitus-
kohteiden ESG-arvioinnin, Ilmastorahaston 
oman ja portfolion vuotuisen hiilijalanjäljen 
laskemisen sekä vuosiraportoinnin visuaali-
sen tuen verran. Vastuullisuusaiheet työllis-
tävät henkilöstöä tasaisesti Ilmastorahaston 
toiminnoissa aiheesta riippuen.

Johtajatason vastuu talous-, ympäristö- ja 
sosiaalisista asioista sekä vaikutustenhallin-
nasta Ilmastorahastossa on jaettu siten, että 
yhtiön asiakaskokemuksesta ja asiakkai-
den yhdenvertaisesta kohtelusta vastaavat 
asiakkuusjohtaja ja sijoitusjohtaja, yhtiön  
rahoitustoiminnan ESG-ulottuvuudesta 

vastaa sijoitusjohtaja, yhtiön oman toimin-
nan talous- ja sosiaalisista asioista vastaa 
talous- ja hallintojohtaja, ja yhtiön oman 
toiminnan vastuullisuusasioista, ohjeistuk-
sista sekä vastuullisuuden raportoinnista 
vastaa yhtiön viestintä- ja vastuullisuusjoh-
taja. Loppujen lopuksi yhtiön operatiivisesta 
toiminnasta vastaa yhtiön toimitusjohta-
ja. Johtoryhmän muut jäsenet raportoivat 
yhtiön toimitusjohtajalle, joka taas raportoi 
yhtiön hallitukselle.

Ilmastorahaston hallituksen rooli 
vastuullisuuden johtamisessa

Ilmastorahaston hallitus hyväksyy yhtiön 
vastuullisuusohjelman, sijoituspolitiikan, 

strategian, riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan, sekä muut vastuullisuuteen kes-
keisesti liittyvät yhtiön asiakirjat. Yhtiön 
ohjeistukset ja asiakirjat syntyvät tiiviissä 
vuorovaikutuksessa yhtiön hallituksen kans-
sa. Yhtiön operatiivisella johdolla on toi-
meenpanon lisäksi vastuu ESG-aiheiden ja 
niiden vaikutusten, riskien ja mahdollisuuk-
sien tunnistamisessa sekä hallinnassa.

Yhtiön hallitus myös asettaa raamit Ilmas-
torahaston yhteiskuntavastuuraportoinnille 
sekä hyväksyy vuosittain yhtiön vastuullisuus-
tavoitteet ja -ohjelman, sekä vuosiraportin, 
mukaan lukien aihesisältöjen kattavuuden 
varmistamisen. Ilmastorahasto pyrkii ole-
maan aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidos-
ryhmiensä kanssa, ja sidosryhmäkyselyiden 
sekä sidosryhmäosallistamisten tulokset tule-
vat myös hallitukselle tiedoksi.
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Ilmastorahastolle olennaiset 
vastuullisuusaiheet

Yhtiölle olennaiset ESG-aiheet on tunnis-
tettu yleisten GRI-standardien ulkopuo-
lella liittyvän taloudellisen (200-luokka), 
ympäristöllisen (300-luokka) ja sosiaalisen 
(400-luokka) vastuun pariin, täydennettynä 
rahoitusalan erityishuomioiden osalta (G4, 
FS-luokka) sekä johtamisen kokonaisuu-
della (3-3-luokka). Täydellinen lista vuosi-
raportin kattamista GRI-indeksisisällöistä 
löytyy raportin lopusta.

Aihesisällöt ovat valikoituneet niin yhtiön 
oman sisäisen toiminnan kuin liiketoimin-
nan suuntautumisen kautta.

Taloudellisen vastuun osalta Ilmastorahas-
tolle julkisomisteisena innovaatiorahoittaja-
na on tärkeää havainnollistaa sidosryhmil-
leen yhtiön tuottamaa suoraa ja epäsuoraa 
taloudellista lisäarvoa osana rahoituskent-
tää. Lisäksi verovastuullisuus ja korruption 
vastaiset käytännöt ovat Ilmastorahastolle 
tärkeitä vastuullisuusaiheita.

Ympäristövastuun osalta Ilmastorahas-
ton rahoituskohteet valikoituvat erityisesti 
ilmasto- ja ympäristövaikuttavuuden poh-
jalta, mutta myös yhtiön oman toiminnan 
hiilijalanjälki on raportoinnin kohteena.

Sosiaalisessa vastuullisuudessa korostuvat 
erityisesti yhtiön henkilöstöasiat, sisältäen 
työterveyden ja kouluttamisen, mutta myös 
kumppanien ja asiakkaiden sosiaalinen 
vastuullisuus.

Vastuullisuustyön 
jatkokehityskohteet

Ilmastorahaston oman toiminnan vastuul-
lisuutta kehitetään vuosittain, tähdäten 
pitkällä aikavälillä jatkuvaan positiiviseen 
kehitykseen. Ilmastorahaston oman toimin-
nan vastuullisuutta ohjaavat keskeiset teki-
jät ja vaikutukset tarkastetaan ajantasaisiksi 
vuosittain vastuullisuusohjelman päivitys-
tarpeiden kartoituksen yhteydessä.

Keskeiset ESG-ulottuvuudet on pyritty tun-
nistamaan yhtiön suoran toiminnan sekä 
rahoitustoiminnan rajapintojen avulla, 
mutta vastuullisuusvaikutuksia pyritään 
tunnistamaan ja kehittämään jatkuvasti. 
Ilmastorahaston toiminnoille asetetut vas-
tuullisuustavoitteet arvioidaan ja päivite-
tään vuosittain.  

Keväällä 2023 toteutetaan olennaisuus- 
analyysi, johon osallistetaan yhtiön työn-
tekijöitä, johtoryhmää, hallitusta ja keskei-
simpiä sidosryhmiä esimerkiksi kyselyiden, 

työpajojen ja/tai haastattelujen avulla. 
Olennaisuusanalyysin tarkoituksena on tun-
nistaa yhtiön sidosryhmille vastuullisuuden 
kannalta tärkeimmät painopistealueet. 
Ilmasto rahaston vastuullisuustyötä päivite-
tään tulosten mukaisesti. 

Ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten arviointi 
Ilmastorahaston arvoketjussa on yksi tun-
nistetuista kehityskohteista. Lisäksi Ilmasto-
rahasto pyrkii löytämään keinoja pienentää 
oman toimintansa hiilijalanjälkeä tulevina 
vuosina. Ilmastorahasto kehittää kassa-
varojen sijoitustoimintaansa ja tärkeä osa 
kehitystyötä on kestävyysnäkökohtien huo-
mioiminen salkkutason tavoitteiden ase-
tannassa ja seurannassa sekä yksittäisten 
sijoituskohteiden valinnassa. 

Ilmastorahaston oman toiminnan 
vastuul lisuutta kehitetään vuosittain  
tähdäten pitkällä aikavälillä 
jatkuvaan positiiviseen kehitykseen.
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Vastuulliset toimintatavat 
Ilmastorahaston rooli vaikuttavuuteen tähtäävänä valtio-omisteisena 
erityistehtäväyhtiönä asettaa erityisen korkean vaatimustason yhtiön 
läpinäkyvyydelle ja eettiselle toiminnalle.

Ilmastorahaston Code of Conduct asettaa 
yhtiön keskeiset eettiset ohjeistukset sekä toi-
mintalinjat yhtiön omalle toiminnalle ja joka-
päiväiselle kanssakäymiselle asiakkaiden, 
kumppanien sekä sidosryhmien kanssa. Code 
of Conduct -ohjeistus sisältyy kaikkiin yhtiön 
asiakassopimuksiin ja merkittäviin kumppa-
nisopimuksiin eettisten käytäntöjen varmista-
miseksi Ilmastorahaston kanssa toimiessa. 

Soveltuvan lainsäädännön, määräysten ja 
ohjeistusten noudattamisen varmistamisen 
prosesseja kehitetään Ilmastorahastossa 
jatkuvasti. Vuoden 2022 aikana on tarken-
nettu muun muassa asiakkaan tuntemiseen 
(eli rahanpesun ja terrorismin rahoittami-
sen estämiseen), tietosuojaan, pakotteiden 
noudattamiseen ja työsuojelutoimintaan 
liittyviä toimintatapoja ja ohjeistuksia. Koko 
henkilöstöä sekä yhtiön hallitusta tiedo-
tetaan ja tarpeen vaatiessa koulutetaan 
ajantasaisen osaamisen varmistamiseksi 
ohjeistuksia päivitettäessä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmista-
maan toiminnan tehokkuus ja tulokselli-
suus, toimintaa ohjaavan sääntelyn, ohjei-
den ja periaatteiden noudattaminen sekä 
yhtiön raportoinnin ja muun informaation 
luotettavuus. Riskienhallinnan tavoittee-
na on luoda kattava kuva yhtiön kaikista 
riskeistä, analysoida niiden kehitystä sekä 
pyrkiä minimoimaan riskejä ja niiden vai-
kutuksia. 

Ilmastorahaston henkilöstö toteuttaa sisäistä 
valvontaa osana päivittäisiä työtehtäviään 
ja vastuullisuuteen liittyvistä havaituista epä-
kohdista raportoidaan esimerkiksi toiminto-
jen johtajien kautta toimitusjohtajalle, joka 
omalta osaltaan tiedottaa hallitusta, kriit-
tisten epäkohtien osalta aina välittömästi.  
Ilmastorahaston hallitus ja toimiva johto 
raportoivat merkittävistä riskeihin liittyvistä 
havainnoista myös omistajalle. Vuonna 2022 

ei todettu kriittisiä huolia liittyen yhtiön oman 
toiminnan vastuullisuuteen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 
käytiin perusteellisesti läpi ja päivitettiin 
keväällä 2022. Samalla laadittiin sisäisen 
tarkastuksen menettelytapaohje.  

Sisäinen tarkastus käynnistettiin kevääl-
lä 2022 ulkopuolisen yhteistyökumppanin 
toimesta. Tarkastuksen kohteiksi päätettiin 
Ilmastorahaston kuluprosessi, tietoturva ja 
rahoituspäätösprosessi. Kuluprosessin tar-
kastus valmistui lokakuussa ja tarkastuksen 
mukaan yhtiön ostolaskujen hyväksyntä on 
tehty sääntöjen mukaisesti ja talouden-
hallinta on hyvin hoidettu. Tietoturvan ja 
rahoituspäätösprosessin tarkastukset val-
mistuvat alkuvuonna 2023 ja kehityskoh-
teet otetaan huomioon Ilmastorahaston 
toiminnassa vuoden 2023 aikana. 

Asiakastiedosta huolehtiminen ja 
luottamuksellisuus

Asiakastietoja käsitellään luottamukselli-
sesti. Tietoja käsittelevät Ilmastorahastos-
sa vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä 
vuoksi tarve ja oikeus siihen. Salassa pidet-
täviä tietoja käsitellään ainoastaan toimin-
nan kannalta tarpeellisissa tilanteissa, eikä 
niitä koskaan luovuteta ulkopuolisille ilman 
asiakkaan erillistä suostumusta.

Epäiltyjen väärinkäytösten 
ilmoittaminen

Ilmastorahastolla on käytössä niin kutsuttu 
whistleblowing-kanava Ilmastorahaston tai 
sen työntekijän epäeettisestä tai lainsää-
dännön vastaisesta toiminnasta anonyymin 
ilmoittamisen mahdollistamiseksi. Palaute 

voi koskea myös esimerkiksi Ilmastorahaston 
rahoittamaa yritystä, projektia tai hanketta.

Verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta 
kuka tahansa voi raportoida havainnosta 
nimettömästi ja tietoturvallisesti. Lomak-
keen kautta lähetetty tieto menee käsitte-
lyyn, jossa arvioidaan tapauksen luonne 
ja tarvittavat käsittelijät. Whisteblowing- 
ilmoitusten käsittelyprosessia päivitettiin 
vuonna 2022. 

Ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei käsit-
tele omaa ilmoitustaan. Tapauksista tie-
dotetaan Ilmastorahaston johtoryhmän 
jäseniä ja tarvittaessa hallituksen puheen-
johtajaa tai hallituksen jäseniä määritellyn 
käsittelyprosessin mukaisesti. Vuonna 2022 
ei tehty yhtään whistleblowing-ilmoitusta.

Whistleblowing-ilmoitukset, korruptiotapaukset ja lainsäädännön rikkomukset  

2022 2021

Whistleblowing-ilmoitukset 0 0

Asiakastietojen luottamuksellisuuden vaarantumiseen tai katoamiseen liittyvät tapaukset 0 0

Vahvistuneet korruptiotapaukset 0 0

Merkittävät lainsäädännön ja säädösten rikkomukset, sakot ja sanktiot 0 0
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Ilmastorahaston oman  
toiminnan ympäristö - 
vastuullisuus

Ilmastorahasto laski oman toimintansa, rahoitusportfolionsa sekä 
kassavarojen sijoitusten hiilijalanjäljen vuoden 2022 osalta. Ilmasto-
rahaston oman toiminnan hiilijalanjälki vuonna 2022 on 99 t CO2-ekv 
(2021: 77 t CO2-ekv). 

Rahoitustoimijana Ilmastorahaston oman 
toiminnan ympäristövaikutukset liittyvät 
ensisijaisesti toimitiloihin, energiankulutuk-
seen, rahoitustoimintaan, asiantuntijapal-
veluihin ja matkustamiseen. Vuonna 2022 
Ilmastorahaston hiilijalanjäljen laskentaa 
kehitettiin suunnitellusti sisällyttämällä siihen 
rahoituspäätösvalmisteluun liittyvien asian-
tuntijapalveluiden (ulkoiset due diligence 
-kulut) lisäksi kassavarojen sijoituksien ja 
rahoitusportfolion päästöt. Neste Oyj:n 8,3 %  
osakkeiden omistus on rajattu tarkastelun 
ulkopuolelle, koska Ilmastorahaston toimioh-
jeen mukaan Nesteen osakkeiden omistaja-
ohjaus ja siten päätäntävalta kuuluu valtio-
neuvoston kanslian omistajaohjausosastolle.

Laskennassa käytetyn pääomalähtöisen 
organisaatiorajauksen takia Ilmastorahas-
ton kaikki päästöt liittyvät GHG-protokol-
lan epäsuoraan Scope 3 -luokkaan, liit-
tyen yhtiön toimintaa tukeviin prosesseihin 
(upstream) sekä Ilmastorahaston toimin-
nasta johtuviin epäsuoriin päästölähtei-
siin (downstream). Ilmastorahastolla ei ole 
edellisvuoden tapaan suoria Scope 1 tai 
epäsuoria Scope 2 mukaisia päästöjä.

Hiilijalanjäljen tiedonkeruun ja laskennan 
periaatteet sekä laskennassa hyödynnetyt 
päästökertoimet on esitetty kootusti osiossa 
Hiilijalanjäljen laskentaperiaatteet.

Ilmastorahaston oman toiminnan 
hiilijalanjälki

Ilmastorahaston oman toiminnan fossiilinen 
hiilijalanjälki (Scope 3 upstream) vuonna 
2022 on 99 t CO2-ekv (2021: 77 t CO2-ekv). 
Suurin osuus päästöistä koostuu rahoitus-
päätösvalmisteluun liittyvistä asiantun-
tijapalveluista, joiden päästöt olivat 27,4  
t CO2-ekv (27,7 %). Muita merkittäviä koko-
naisuuksia ovat talous-, laki- ja muut asian-
tuntijapalvelut 9 t CO2-ekv (9,1 %), IT-ohjel-
mistot ja -palvelut 14,8 t CO2-ekv (14,9 %) 
sekä henkilöstöedut 9,2 t CO2-ekv (9,3 %).  

Suurin osa lopusta oman toiminnan 10,8 % 
kokonaisuudesta muodostuu liikematkustuk-
sesta (3,6 t CO2-ekv), yhtiön toimitilan sähkön 
ja lämmön kulutuksesta (3,1 t CO2-ekv) sekä 
vuokratuista hyödykkeistä (1,9 t CO2-ekv).  

Ilmastorahaston oman toiminnan päästö-
intensiteetti, eli päästöt suhteutettuna 
henki löstön määrään oli 4,7 t CO2-ekv per 
henkilö vuonna 2022 (2021: 7 t CO2-ekv). 
Päästöintensiteetin pienentyminen johtuu 
suurelta osin laskentatavan muutoksesta ja 
henkilöstön määrän kasvusta, jolloin kiinteät 
kulut jakautuvat suuremmalle joukolle työn-
tekijöitä. 

Ilmastorahaston toimisto on Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamassa 

Kiinteistö Oy Helsingin Lepakossa. Ilmastora-
hasto oli kiinteistössä Business Finlandin ali-
vuokralaisena tammikuusta marraskuuhun. 
Joulukuusta alkaen Ilmastorahastolla on ollut 
oma vuokrasopimus toimitiloista samassa 
kiinteistössä. Toimitilojen ympäristö- ja ener-
gia-asiat ovat olleet vuonna 2022 pitkälti 
vuokranantajan toimenpiteiden varassa. 

Ilmastorahaston laskennallinen energian- 
kulutus vuonna 2022 oli sähkön osalta  
16,8 MWh (2021: 9,72 MWh), lämmön osalta  
17,1 MWh (2021: 10,7 MWh) ja viilennyksen 
osalta 7,7 MWh (2021: 5,07 MWh). Kulutus-
luvut ovat laskennallisia ja nousseet toimi-
tilamuutosten myötä: vuonna 2021 Ilmas-
torahastolla ei ollut käytössään toimitilaa 
tammi-maaliskuussa ja loppuvuodesta 
2022 yhtiöllä oli käytössään suurempi neliö-
määrä, jolloin pinta-alan perusteella Ilmas-
torahastolle kohdistettiin suurempi osuus 
koko kiinteistön kulutuksesta. 

Ilmastorahastolla ei ole merkittäviä jättei-
siin liittyviä vaikutuksia, mutta henkilöstön 
ja hallinnon toiminnassa pyritään silti aina 
suosimaan digitaalisia ja kiertotalousrat-
kaisuja. Esimerkiksi vuoden aikana Ilmas-
torahaston omistukseen hankitut kalusteet 
ostettiin käytettyinä. 

Liikematkustuksessa suositaan julkista lii-
kennettä ympäristöystävällisimmän muo-

don mukaan, suosien esimerkiksi junaliiken-
nettä. Kansainvälisiä tapaamisia pyritään 
järjestämään etäyhteyden avulla, mutta 
lentomatkustamisen ollessa välttämätöntä 
Ilmastorahaston osallistumiselle, matkusta-
misesta syntyneet päästöt hyvitetään osana 
Ilmastorahaston omaa ympäristövastuulli-
suutta.

Ilmastorahaston 
rahoitusportfolion sekä 
kassavarojen sijoitusten päästöt

Ilmastorahaston rahoitusportfolion hiilija-
lanjälkeä (Scope 3 downstream) laskettaes-
sa otettiin huomioon ne rahoituskohteet, 
joille oli syyskuun 2022 loppuun mennes-
sä maksettu rahoitusta. Rahoituskohteita 
pyydettiin raportoimaan Ilmastorahastolle 
niiden vuoden 2022 Scope 1 ja 2 päästöt. 
Scope 3 päästöjä ei alkuvaiheessa sisäl-
lytetä laskentaan. Rahoituskohteiden koko 
vuoden hiilijalanjäljestä lasketaan Ilmas-
torahaston hiilijalanjälkeen se osuus, joka 
vastaa Ilmastorahaston rahoituksen osuut-
ta rahoituskohteen koko rahoituksesta.

Ilmastorahaston rahoitusportfolion hiilija-
lanjälki vuonna 2022 on 215,8 t CO2-ekv. 
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Ilmastorahaston kassavarojen sijoituksista 
syntyneet päästöt (Scope 3 downstream) 
vuonna 2022 ovat 9 660,3 t CO2-ekv. Pääs-
töt per sijoitettu 1 M€ olivat keskimäärin 
126,4 t CO2-ekv. Ilmastorahastolla on toi-
minnan alkuvaiheessa merkittävästi kas-
savaroja, jotka tullaan tulevina vuosina 
käyttämään varsinaiseen rahoitustoimin-
taan. Kassavaroja on sijoitettu pankkitilien 
ja määräaikaistalletusten lisäksi likvideihin 
korkorahastoihin ja esitetty luku sisältää 
Ilmastorahaston sijoittamalle pääomalle 
kohdistettavat päästöt näiden korkorahas-
tojen Scope 1 ja 2 päästöistä. 

Tuleva kehitystyö

Ilmastorahasto pyrkii löytämään keinoja 
pienentää oman toimintansa hiilijalanjäl-
keä tulevina vuosina samalla, kun hiilijalan-
jäljen laskennasta pyritään saamaan mah-
dollisimman oikeansisältöinen ja tarkka. 
Lisäksi yhtiö kehittää kassavarojen sijoitus-
toimintaansa ja tärkeä osa kehitystyötä on 
kestävyysnäkökohtien huomioiminen salk-
kutason tavoitteiden asetannassa ja seu-
rannassa sekä yksittäisten sijoituskohteiden 
valinnassa.  

Ilmastorahaston hiilijalanjälki 2022

SCOPE 2
– Epäsuorat päästöt

0 
t CO2-ekv

99 
t CO2-ekv

0 
t CO2-ekv

9 876 
t CO2-ekv

SCOPE 3 UPSTREAM
– Epäsuorat päästöt

SCOPE 3 DOWNSTREAM 
– Epäsuorat päästöt 

SCOPE 1  
– Suorat päästöt

* Sisältäen muun muassa taloushallintopalvelut ja lakipalvelut, rahaliikenne, vakuutukset, työterveys, rekrytointi, IT-laitteet ja -palvelut, sekä tilaisuudet. 

Upstream Ilmastorahasto Downstream

Ilmastorahaston oman toiminnan 
fossiilinen hiilijalanjälki

Ostettu sähkö, höyry, 
lämmitys ja jäähdytys 
omaan käyttöön

Ajoneuvot

Oma energiantuotanto, 
kiinteistöt ja ajoneuvot

Ostoenergian päästöt Ilmastorahaston kassavarojen 
sijoitusten ja rahoitusportfolion 
hiilijalanjälki

Rahoitus- 
portfolion  
päästöt

215,8

Jätehuolto

0,03

Töihin 
matkustaminen

1,6
Liike- 
matkustus

3,6

Itselle vuokrattu omaisuus

5,0

Muut ostetut  
tuotteet ja palvelut*

61,6

Ulos vuokrattu 
omaisuus

Laitteiden, 
koneiden ja 
työkalujen 
valmista-
minen Myytyjen  

tuotteiden  
käytöstä  
poisto

Myytyjen 
tuotteiden 
käyttö

Polttoaineet 
ja energia

Rahoituspäätös- 
valmisteluun  
liittyvät asian-
tuntijapalvelut

27,4

Oma  
energian- 
tuotanto

Myytyjen 
tuotteiden 
prosessointi

Kassavarojen 
sijoitukset 

9 660,3

Kuljetukset  
ja jakelu

Kuljetukset 
ja jakelu

Kiinteistöt Franchising
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Henkilöstö ja osaaminen

Ilmastorahasto on turvallinen, kannustava ja tasa-arvoinen työpaikka. 
Sitoutunut ja kyvykäs henkilöstö takaa Ilmastorahaston tehtävän 
onnistumisen. Vuotta 2022 korosti Ilmastorahaston henkilöstömäärän 
voimakas kasvu. 

Ilmastorahastossa aloitti vuoden aikana 11 
uutta työntekijää (2021: 7). Vapaaehtoinen 
lähtövaihtuvuus vuoden aikana oli kaksi 
henkilöä. Lähtövaihtuvuus kasvoi hieman 
verrattuna vuoteen 2021, jolloin lähtövaih-
tuvuus oli yksi henkilö. Vuoden 2022 lopus-
sa Ilmastorahastolla oli työsuhteessa 24 
työntekijää, joista 58,4 prosenttia oli naisia. 
Vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 39,2 
vuotta. 

Vakituisessa työsuhteessa oli 87,5 prosenttia 
Ilmastorahaston työntekijöistä ja yhtiössä 
oli vakituisten työntekijöiden lisäksi kolme 
määräaikaista harjoittelijaa. Vakituisista 
työntekijöistä 52,4 prosenttia on naisia ja 
47,6 prosenttia on miehiä. Kaikki määräai-
kaiset työntekijät ovat naisia. Toimitusjoh-
tajaa lukuun ottamatta Ilmastorahaston 
henkilöstö kuuluu rahoitusalan työehtosopi-
muksen piiriin.    

Henkilöstön, johdon ja hallituksen 
sukupuolijakauma vuoden lopussa 
(lukumäärä ja prosenttiosuus)

2022 Koko 
hlöstö

Jory Hallitus

Nainen 0,58 0,8 0,43
Mies 0,42 0,2 0,57
Muunsukupuolinen 0 0 0

Koko henkilöstö 

Johtoryhmä 

Hallitus 

Taulukko 2

2021 Koko henkilöstö Johtoryhmä Hallitus

Nainen 0,60 0,80 0,43

Mies 0,40 0,20 0,57

Muunsukupuoline
n

0,00 0,00 0,00

Naiset
Miehet
Muunsukupuoliset

Koko henkilöstö 

Johtoryhmä 

Hallitus

15

7

5

2022

2021

24

7

5

14 (58 %) 10 (42 %)

4 (80 %) 1 (20 %)

3 (43 %) 4 (57 %)

9 (60 %) 6 (40 %)

4 (80 %) 1 (20 %)

3 (43 %) 4 (57 %)

6

Henkilöstön, johdon ja hallituksen 
ikäjakauma vuoden lopussa  
(lukumäärä ja prosenttiosuus)

2022 Koko Jory Hallitus

Alle 30 vuotta 0,21 0 0
30-50 0,75 0,8 0,14
Yli 50 0,04 0,2 0,86

Koko henkilöstö 

Johtoryhmä 

Hallitus

Taulukko 2

2021 Koko henkilöstö Johtoryhmä Hallitus

Alle 30 vuotta 0 0 0

30-50 0,87 0,8 0,29

Yli 50 0,13 0,2 0,71

alle 30 vuotta
30–50 vuotta
yli 50 vuotta

Koko henkilöstö 

Johtoryhmä 

Hallitus

15

7

5

2022

2021

24

7

5

5 (21 %) 18 (75 %)

4 (80 %)

6 (86 %)1 (14 %)

1 (4 %)

1 (20 %)

13 (87 %)

4 (80 %)

5 (71 %)2 (29 %)

2 (13 %)

1 (20 %)

5

Osaaminen ja koulutus 

Yhteiskuntavastuuosaaminen on olennainen 
osa koko henkilöstön osaamista vastuullisuu-
den kytkeytyessä sekä yhtiön rahoitustoimin-
taan että omistajan yhtiölle asettamaan teh-
tävään yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Ilmastorahaston koko henkilöstön yhteiskun-
tavastuuosaaminen varmistetaan pereh-
dyttämisestä lähtien, muun muassa Ilmasto-
rahaston rahoituskriteeristön sekä lahjonnan 
ja korruption vastaisen ohjeistuksen sisältä-
vän Code of Conduct -ohjeistuksen huolelli-
sella tuntemisella, ja miten eri vastuullisuus-
asioita sovelletaan kunkin henkilön omassa 
työnkuvassa. Ohjeistuksia ja vastuullisuus-
asioita päivitettäessä koko henkilöstöä sekä 
yhtiön hallitusta tiedotetaan soveltuvasti ja 
tarpeen vaatiessa koulutetaan ajantasaisen 
osaamisen varmistamiseksi. 

Ilmastorahaston uusien vakituisten ja 
määräaikaisten työntekijöiden ikäjakauma 
vuoden lopussa esitettynä sukupuolen 
mukaan (lukumäärä ja prosenttiosuus)

2022 Alle 30 30–50 Yli 50

Nainen 0,6 0,5 0
Mies 0,4 0,5 0
Muunsukupuolinen 0 0 0

alle 30 vuotta 

30–50 vuotta 

yli 50 vuotta

Taulukko 2

2021 Alle 30 30–50 Yli 50

Nainen 0,00 0,43 0,00

Mies 0,00 0,57 0,00

Muunsukupuoline
n

0,00 0,00 0,00

Naiset
Miehet
Muunsukupuoliset

alle 30 vuotta 

30–50 vuotta 

yli 50 vuotta

0

0

7

2022

2021

5

0

6

3 (60 %) 2 (40 %)

3 (50 %) 3 (50 %)

3 (43 %) 4 (57 %)

4

Ilmastorahaston uusille tiimiläisille laa-
ditaan aina henkilökohtainen perehdy-
tyssuunnitelma oppimateriaaleineen ja 
perehdytys toteutetaan lähiesihenkilön 
opastamana. Vuonna 2022 uusien työn-
tekijöiden varsinaiseen perehdyttämiseen 
käytettiin keskimäärin 20 tuntia per henkilö 
(2021: 8 tuntia), minkä lisäksi uuden henki-

löstön ensimmäiset työtehtävät ja -projektit 
toteutettiin tehokkaasti työssä oppien. Koko 
henkilöstön erillisiin koulutuksiin on käytetty  
lisäksi keskimäärin 9 tuntia per henkilö (2021: 
5,7 tuntia).

Kaikille yhteisiä koulutuksia on vuoden 2022 
aikana järjestetty muun muassa sisäisestä 

valvonnasta, asiakkaan tuntemisesta, tieto- 
turvallisuudesta, taloussäännöstä ja EU- 
instituutioiden päätöksenteosta ja EU- 
rahoitusohjelmista. 
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Kaikki Ilmastorahaston henkilöstön jäsenet 
saavat säännöllisen arvion työssä suoriu-
tumisesta sekä urakehityksestä. Jokaisesta 
työtehtävästä on olemassa taitokartoitus, 
jossa kuvataan työssä tarvittavat ja tehtä-
vässä menestymisen edellyttämät taidot. 
Pääasiallisena keinona työssä kehittymi-
selle on työtehtävien suunnittelu siten, että 
työntekijät voisivat oppia tehtävissään tule-
vaisuudessa tarvittavia taitoja. Kehityskes-
kustelut on vuonna 2022 pidetty 100 pro-
sentin kanssa vakituisista ja vuoden lopussa 
työssä olleista työntekijöistä (2021: 100 %). 

Vuonna 2023 valmistuva henkilöstöstrategia 
määrittää suunnitelmat työntekijäkohtaisen 
koulutussuunnittelun toteuttamiseksi. Tar-
jottu koulutus edistää ilmastorahastolaisten 
elinikäistä oppimista. 

Palkat ja palkitseminen 

Henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan 
valtion omistajapoliittisen periaatepäätök-
sen palkitsemisen linjauksia: kohtuullisuus, 
läpinäkyvyys, tuloshakuisuus, kannustavuus 
sekä vastuullisuus. Yhtiön johdon palkitse-
misesta ja henkilöstön palkitsemisen peri-
aatteista päättää yhtiön hallitus.

Henkilöstölle tarjotaan peruspalkka ja sii-
hen kytkeytyvät luontaisedut. Palkka- ja 
palkitsemispolitiikka on oikeudenmukaista 
ja perustuu selkeisiin periaatteisiin. Palkka 
määräytyy yksilöllisesti ottaen huomioon 
työn vaativuus sekä työntekijän pätevyys ja 
työsuoritus. Ilmastorahastolla ei ole käytös-
sään kannustinpalkkausta.

Henkilöstön palkkatasojen eroavuutta 
kuvataan kokonaisvuosipalkkioiden suhde-
luvulla, jossa suhteutetaan yhtiön korkeim-
min palkatun henkilön kokonaisvuosiansio 
kaikkien muiden työntekijöiden mediaani-
vuosiansioon. Ilmastorahaston osalta tämä 
suhdeluku vuonna 2022 oli 3,62 (2021: 2,5). 
Edellisvuoteen verrattuna ero korkeimmin 
palkatun ja muun henkilöstön mediaanipal-
kan välillä on kasvanut. Vuoden 2022 aikana 
Ilmastorahaston henkilöstön koostumus on 
muuttunut uusien rekrytointien myötä ja 
Ilmastorahasto työllistää ensi kertaa myös 
harjoittelijoita.  

Yhtiön korkeimmin palkattu henkilö on toi-
mitusjohtaja. Korkeimmin palkatun henkilön 
vuosiansion prosentuaalinen muutos vuon-
na 2022 suhteessa muun henkilöstön vuo-
siansion muutokseen oli nolla prosenttia, 
koska korkeimmin palkatun henkilön palk-
kaa ei muutettu.
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Työhyvinvointi ja -terveys
Ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on edellytys 
Ilmastorahaston tulokselliselle toiminnalle. Yhtiö edistää työntekijöiden 
hyvinvointia muun muassa tarjoamalla joustoa työnteon muodoissa ja 
työajassa, sekä yhteisillä virkistystapahtumilla.

Ilmastorahaston kaikki työntekijät kuuluvat 
työsuojelun ja työterveydenhuollon piiriin. 
Työhyvinvointia kehitetään yhteistyössä joh-
don, työntekijöiden ja työterveyspalvelui-
den kanssa. 

Henkilöstön työhyvinvointia ja -terveyttä 
kehitettiin vuonna 2022 toteutetun työpaik-
kaselvityksen perusteella laaditun työterve-
yshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.  
Ilmastorahasto saa tärkeää palautetta 
kehitystyöhön henkilöstöltä muun muassa 
omien henkilöstökyselyidensä kautta. Myös 
työsuojelutoimikunta osallistuu yhtiön työ-
suojelutoimintaan ja henkilöstön työhyvin-
voinnin kehittämiseen.

Kattavat työterveyspalvelut  

Ilmastorahasto tarjoaa koko henkilöstöl-
leen kattavat työterveyshuolto- ja sairaan- 

hoitopalvelut. Ilmastorahaston työterveys-
huollon palveluntarjoajana on Mehiläinen 
Oy ja sopimukseen sisältyy työterveyshait-
tojen ehkäisemistä, työntekijöiden työkyvyn 
ja terveyden suojelemista sekä edistämistä 
koskevien lakisääteisten minimivaatimusten 
lisäksi työterveyslääkärin ja terveydenhoi-
tajan vastaanotot, erikoislääkärin, työpsy-
kologin ja työfysioterapeutin vastaanotot 
sekä näiden vaatimat tutkimukset työter-
veyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuollon 
ammattihenkilöillä ja asiantuntijoilla on 
tehtävän edellyttämä pätevyys sekä riittä-
vällä täydennyskoulutuksella ylläpidetyt tie-
dot ja taidot. 

Henkilöstön terveystietojen osalta tietosuo-
jasta huolehditaan erityisellä huolellisuu-
della ja tietoja käsitellään vain soveltuvan 
sääntelyn sallimissa puitteissa ja sellaisten 
määriteltyjen henkilöiden toimesta, joiden 
tehtävissä terveystietojen käsittely on tar-

peen. Terveystietoja ilmaistaan näillekin 
henkilöille vain tarpeellisissa määrin. 

Mikäli työtapaturmia sattuisi, ne selvitetään 
aina ja tarvittaessa tehdään myös tapa-
turman tutkinta, jotta vahingon syytekijä 
tunnistetaan ja pystytään määrittämään 
tarvittavat turvallistamistoimenpiteet vas-
taavien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Vuoden 2022 aikana Ilmastorahastossa ei 
ole raportoitu työperäisiä sairauksia, tapa-
turmia tai syrjintätapauksia.

Ilmastorahaston käyttämien asiantunti-
joiden työterveyshuollosta vastaa heidän 
työnantajansa ja yhtiö edellyttää Code of 
Conduct -ohjeistuksensa mukaisesti myös 
kumppaneiltansa henkilöstön työsuojelusta 
huolehtimista.
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Työpaikkaselvitys ja henkilöstö-
kyselyt kehitystyön pohjana

Ilmastorahastossa tehtiin työterveyshuollon 
palveluntarjoajan toimesta työpaikkasel-
vitys keväällä 2022. Selvityksessä arvioitiin 
työn ja työpaikan olosuhteiden terveellisyys 
ja turvallisuus sekä se, millainen merkitys 
niillä on työntekijöiden terveyteen ja työky-
kyyn. Työsuojeluvaltuutettu osallistui työnte-
kijöiden edustajana prosessiin. 

Selvitystä varten työterveyshuollolle toimi-
tettiin sen tarvitsemat tiedot työpaikasta ja 
kuormitustekijöistä. Selvitykseen liittyi työ-
terveyshuollon työpaikkakäynti sekä Ilmas-
torahaston toteuttama riskien arviointi. 

Työpaikkaselvityksen yhteydessä toteutettiin 
myös henkilöstölle suunnattu kysely muun 
muassa työvälineistä, työympäristöstä, työil-
mapiiristä sekä työn kuormittavuudesta.  
Henkilöstön työpaikkakyselyyn vastasi 14 
työntekijää. Tulosten mukaan ilmastora-
hastolaiset eivät ole kokeneet epäasiallista 
kohtelua, häirintää tai muuta uhkaa. Kyselyn 
tulokset olivat pääosin hyvää tasoa, mutta 
osa työn hallintaa ja palautumista koskevista 
vastauksista antoivat aihetta tilanteen seu-
raamiseen ja toimintatapojen kehittämiseen.

Työpaikkaselvityksen kehittämisehdotukset 
keskittyivät työergonomian ohjeistukseen ja 
opastukseen, sekä Ilmastorahaston yhteis-
ten toimintatapojen ja prosessien kehittä-
miseen. Työpaikkaselvityksen perusteella 
työterveyshuollon toimintasuunnitelma päi-
vitettiin seuraavaksi viideksi vuodeksi, jossa 
on arvioitu tarpeelliset toimenpiteet tervey-
den ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Henkilöstöl-
le järjestettiin toimintasuunnitelman mukai-
sesti lokakuussa työergonomiaopastus.

Ilmastorahaston loppusyksystä toteutta-
maan omaan henkilöstökyselyyn vastasi 17 
henkilöä. Kaikkien 21 kysymyksen keskiarvo 
oli 4,19 asteikolla 1–5 (2021: 4,25). Ilmastora-
hastolaisten työtyytyväisyys on pysynyt käy-
tännössä melkein samalla tasolla edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Ilmastorahastolaiset antavat erittäin hyvän 
arvosanan työn mielekkyyttä ja merkityk-
sellisyyttä sekä kehitysmahdollisuuksia kos-
kevissa kysymyksissä. Suhteellisesti heikoin 
tulos oli 2021 vuoden tapaan työn määrää 
ja hallinnan tunnetta koskevissa kysymyk-
sissä. Keskiarvo heikomman arvosanan 
saaneissa kysymyksissä oli kuitenkin hyvällä 
tasolla (skaala 3,5–3,99).

Henkilöstökyselyissä 
ilmastorahastolaiset antavat 
erittäin hyvän arvosanan 
työn mielekkyyttä ja 
merkityk sellisyyttä sekä 
kehitysmahdollisuuksia  
kos kevissa kysymyksissä. 

Työsuojelun yhteistoiminta 

Ilmastorahastossa järjestettiin työsuojelu-
vaalit keväällä 2022 ja valittiin työsuojelu-
valtuutettu ja kaksi varavaltuutettua työn-
tekijöiden edustajiksi. Työsuojelutoimikunta, 
johon kuuluu työsuojeluvaltuutettujen lisäksi 
työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö, 
on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa. 

Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään 
työntekijöiden hyvinvointiin, työkykyyn, ter-
veyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia asioi-
ta ja seurataan toimenpiteiden toteutumis-

ta. Vuoden 2022 aikana toimikunta keskittyi 
toimikunnan työn suunnitteluun. Henkilöstön 
työkuormituksen kohtuullisena pitäminen ja 
työhyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä 
työnantajan kanssa ovat tärkeitä teemoja, 
mihin työsuojelutoimikunta pyrkii työssään 
keskittymään. 

Työsuojelutoimikunnan jäsenille ja hallinnon 
edustajille järjestettiin elokuussa päivän 
mittainen koulutus työnsuojelun perusteista. 
Syksyllä Ilmastorahaston työntekijät osallis-
tuivat toimitilan turvallisuuskoulutukseen. 

Työsuhde-edut

Vapaaehtoisina työhyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen palveluina Ilmastorahasto 
tarjoaa henkilöstölleen vuosittaisen liikunta-  
ja kulttuuritoimintaedun, ravintoedun sekä 
työmatkaedun. Henkilöstöllä on mahdol-
lisuus valita työsuhdematkalipun sijasta 
halutessaan työsuhdepolkupyörä. Ilmasto-
rahaston henkilöstön käytettävissä on myös 
toimitiloissa sijaitseva kuntosali, ryhmälii-
kuntatilat ohjattuine tunteineen sekä sauna-
tilat. Määräaikaisille työntekijöille tarjotaan 
vastaavia työsuhde-etuja kuin vakituisille 
työntekijöille aina, kun etu soveltuu lyhytai-
kaiseen käyttöön. 

Henkilöstön hyvinvointi lukuina    

Henkilöstön hyvinvointi 2022 2021
Henkilöstön työtyytyväisyys Ilmastorahaston  
omassa kyselyssä (21 kysymyksen keskiarvo,  
skaala 1–5) (tavoite: tulos hyvällä tasolla) 4,19 4,25
Henkilöstön sairaspoissaolot* (tavoite: alle 2,5 %) 0,94 % 0,65 %

Työperäiset sairaudet (tavoite: 0) 0 0

Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet (tavoite: 0) 0 0

Raportoidut syrjintätapaukset (tavoite: 0) 0 0

 * Henkilöstön sairaspoissaolot on laskettu prosenttiosuutena, jossa sairaspoissaolopäivät on suhteutettu 
keskimääräiseen henkilöstömäärään ja henkilöstön työpäivien määrään vuonna 2022.  
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Taloudellisen arvon  
tuottaminen
Ilmastorahaston taloudellista toimintaa ohjaa yhtiön hallituksen päättämä 
vuositason rahoituspäätösvolyymitavoite, joka toimii perusteena yhtiön 
resurssien suunnittelussa ja budjetoinnissa. Ilmastorahaston hallitus 
päättää henkilöstöresursseista ja budjetista yhtiön johdon valmisteleman 
ehdotuksen perusteella. Yhtiön positiiviset taloudelliset vaikutukset 
syntyvät toimiohjeen mukaisen sijoitus- ja rahoitustoiminnan kautta. 

Suorat taloudelliset vaikutukset 

Ilmastorahaston suoran taloudellisen arvon 
tuottamista ja jakamista on esitetty seu-
raavan sivun taulukossa. Luvut on esitetty 
rahavirtoina Ilmastorahaston toiminnan 
luonteesta johtuen. 

Ilmastorahaston säännölliset tuotot koos-
tuvat valtaosin Neste Oyj:n maksamista 
osingoista sekä sijoitettujen kassavarojen 
korkotuotoista. Vuoden 2022 lopulla valtio 
pääomitti Ilmastorahastoa 200 miljoonalla 
eurolla rahoituspäätösvolyymin nostamisen 
mahdollistamiseksi.

Ilmastorahaston jaettu taloudellinen arvo 
(economic value distributed) koostuu rahoi-
tuksen saajille maksetuista suorituksista, 
henkilöstön palkoista ja sivukuluista, toimit-
tajille maksetuista palvelu- ja tavaraostois-
ta sekä yhteisöveroista. 

Säilytetty taloudellinen arvo (economic value 
retained) on toiminnan alkuvaiheessa suuri, 
mutta sitä tullaan käyttämään tulevina vuo-
sina rahoituskohteille myönnettävään rahoi-
tukseen. Ilmastorahaston rahoitussitoumuk-
set vuoden 2022 lopussa ovat yhteensä 61,2 
miljoonaa euroa. Rahoitussitoumuksilla tar-
koitetaan rahoitusta, josta on tehty sopimus, 

mutta jota ei ole vielä maksettu rahoituksen  
saajalle. Rahoitusta maksetaan saajille vaih-
televalla aikataululla, monissa tapauksissa 
useampien vuosien aikana. Vuonna 2023 
tavoitellaan 130 miljoonan euron rahoitus-
päätösvolyymiä. Tulevina vuosina rahoituk-
sen maksuun tarkoitetut varat on sijoitettu  
väliaikaisesti pankkitileille, määräaikais- 
talletuksiin ja korkorahastoihin, joista niille 
saadaan korkotuottoa.

Ilmastorahasto toimii vain Suomessa ja 
yhdellä toimialalla, joten taulukossa esitet-
tyjä lukuja ei ole jaoteltu maantieteellisesti 
tai toimialoittain. Ilmastorahaston toimitus-
ketjussa ei ole tapahtunut olennaisia muu-
toksia vuoden 2022 aikana.

Välilliset taloudelliset vaikutukset

Ilmastorahaston positiiviset välilliset talou-
delliset vaikutukset tapahtuvat erityisesti 
rahoituskohteiden kautta. Ilmastorahaston 
rahoitusta ohjaavan kynnysehdon mukai-

sesti Ilmastorahaston rahoituksella hanke 
toteutuu ylipäätään tai aiemmin, laajem-
pana tai Suomeen kohdistuen verrattuna 
sen toteutumiseen ilman yhtiön rahoitus-
osuutta. Ilmastorahaston tarjoaman rahoi-
tuksen avulla rahoituksen saajat pystyvät 
kaupallistamaan laajassa mittakaavassa 
uutta teknologiaa, mikä päästövähennysten 
lisäksi luo myös positiivisia työllisyysvaiku-
tuksia ja talouskasvua. 

Yhtiöt, joille Ilmastorahasto myönsi vuoden 
2021 aikana rahoitusta, työllistivät vuoden 
2022 lopussa yhteensä 125 henkilöä Suo-
messa ja 13 henkilöä ulkomailla.

Kuva: Adrian Swancar / Unsplash
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Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen    

Kategoria Taloudellinen arvo Tulonlähde/menolähde Summa 2022 Summa 2021
Tulot

Tuotettu taloudellinen arvo, rahoitustuotot Osinkotuotot 52,4 M€ 51,1 M€

Korkotuotot 0,02 M€ 0,01 M€

Julkiselta sektorilta saatu rahoitus Pääomitus, SVOP-sijoitus 200 M€ 0 M€

Menot

Jaettu taloudellinen arvo Yhteisövero valtiolle ja kunnille 9,5 M€ 25,1 M€

Asiakkaille maksettu rahoitus 8,0 M€ 6,0 M€

Palkat ja sivukulut koostuen: 2,4 M€ 1,7 M€

Maksetut palkat ja palkkiot 1,2 M€ 0,8 M€

Ennakonpidätykset valtiolle ja kunnille 0,7 M€ 0,5 M€

Palkoista pidätetyt sivukulut työeläkevakuutusyhtiölle  
ja Työllisyysrahastolle

0,1 M€ 0,1 M€

Työantajan sivukulut valtiolle, työeläkevakuutusyhtiöille  
ja Työllisyysrahastolle

0,4 M€ 0,3 M€

Palvelut ja ostot toimittajilta 2,4 M€ 1,3 M€

Sisältäen vähentämätöntä arvonlisäveroa 0,4 M€ 0,3 M€

Tulot – Menot

Säilytetty taloudellinen arvo Talletettu tulevia sijoituksia varten 230 M€ 17 M€

Taloudellinen asema 31.12.2022    

Kategoria Summa 2022 Summa 2021
Varat

Taseen loppusumma sisältäen: 3 114,3 M€ 2 897,5 M€

Nesteen osakkeet 2 748,7 M€ 2 770,4 M€

Kassavarat 350,3 M€ 120,7 M€

Sitoumukset

Avoimet rahoitussitoumukset  
(maksetaan rahoituksen saajille tulevina vuosina)

61,2 M€ 39,5 M€



Vuorovaikutus  
sidosryhmien kanssa
Ilmastorahasto viestii avoimesti yhtiön toiminnasta ja on aktiivi-
sesti vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Sidos-
ryhmätyö on merkittävässä roolissa Ilmastorahaston vaikuttavuuden 
kehittämiseksi. Vuonna 2022 Ilmastorahaston sidosryhmätyötä teh-
tiin suoraan yhtiön toimesta sekä kumppanien kanssa tilaisuuksien, 
tapahtumien, viestinnän sekä kyselyiden kautta.

Suuren yleisön  
Luottamus&Maine-kyselyssä

203
vahvistettua vastaajaa

Yhtiön Luottamus&Maine 
-sidosryhmäkyselyssä

136
vastausta avainsidosryhmiltä

Keskusteluja  
sidosryhmien kanssa

574
kappaletta

Puheita tilaisuuksissa

64
kappaletta
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Osallistavaa  
sidosryhmäyhteistyötä

Osallistava ja aktiivinen sidosryhmätyö on tärkeää sekä Ilmastorahaston 
vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseksi että laadukkaiden 
investointiaihioiden hankkimiseksi. Asiakkaiden ja muiden keskeisten 
sidosryhmien tarpeiden ja näkemysten ymmärtäminen on tärkeää yhtiön 
yleisen sekä rahoitustoiminnan kehittämiseksi. 

Ilmastorahaston viestintä on suunnitelmal-
lista ja ennakoivaa, perustuen avoimuuteen 
ja oma-aloitteisuuteen. Yhtiö viestii asiois-
taan aktiivisesti, ymmärrettävästi ja erilaiset 
kohderyhmät huomioon ottaen. Ilmastora-
hastolle on tärkeää antaa oikeat ja riittävät 
tiedot toiminnastaan sidosryhmille, medial-
le ja kansalaisille varmistaen samalla asi-
akkaidensa yksityisyyden ja liikesalaisuuk-
sien suojan. Yhtiö julkaisee säännöllisesti 
tietoa toiminnastaan sekä rahoituksestaan 
ja raportoi omistajalleen sille asetettujen 
velvoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sidosryhmät on tunnistettu jo yhti-
ön valmisteluvaiheessa käydyn aktiivisen 
sidosryhmäkeskustelun kautta ja yhtiölle 

olennaisia sidosryhmiä ovat erityisesti sen 
rahoitustoimintaan liittyvät potentiaaliset 
kohteet sekä rahoituskohteita synnyttävät 
tahot, kanssarahoittajat ja muut innovaa-
tiorahoituskentän toimijat. Ilmastorahas-
ton yhteistyöverkostoon kuuluvat erityisesti 
mahdolliset asiakkaat, muut työ- ja elin-
keinoministeriön konsernin rahoitustoimijat, 
yksityiset rahoittajat, ministeriöt ja virastot, 
EU-toimijat, ympäristö- ja digitalisaatiojär-
jestöt sekä elinkeinoelämän ja tutkimusken-
tän toimijat.

Ilmastorahaston sidosryhmätyötä tehdään 
monikanavaisesti esimerkiksi tapahtumien, 
kyselyiden ja haastattelujen kautta. 

Ilmastorahasto 
on jäsenenä 
järjestöissä, 
jotka vahvistavat 
vastuullista 
sijoittamista ja 
liiketoimintaa 
Suomessa ja 
kansainvälisesti.

Ilmastorahaston jäsenyydet järjestöissä

PRI  
Ilmastorahasto on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteet (PRI eli Principles for Responsible Investment). Periaatteet 
käsittelevät ESG-tekijöiden huomioonottamista  sijoittamisessa ja PRI:n 
allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat noudattamaan niitä toiminnassaan. 

EIF-NPI Equity Platform  
Euroopan investointirahaston perustaman eurooppalaisen yhteistyö-
verkoston tavoitteena on parhaita käytäntöjä jakamalla parantaa pk- 
ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantia erityisesti EU:n vihreän ja 
digitaalisen siirtymien toteuttamisessa.

Cleantech for Nordics 
Yhteistyöverkosto pohjoismaisille sijoittajille ja muille toimijoille, jotka 
pyrkivät rakentamaan kansainvälisen cleantech-innovaatioiden, 
työpaikkojen ja talouskasvun keskittymää.

FIBS 
Finnish Business and Society (FIBS) on Pohjoismaiden suurin yritys-
vastuuverkosto, johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten 
asiantuntijuuden kehittäjä.

FINSIF 
Finsif on vastuullisen sijoittamisen kotimainen järjestö, joka edistää 
vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla  verkostoitumispaikan 
sekä väylän tiedon hankkimiselle.

Pääomasijoittajat 
Pääomasijoittajat ry on kotimaisten pääomasijoittajien yhdistys, joka  
edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä pääoma-
sijoitusalan avulla.
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Ilmastorahaston oma  
sidosryhmätyö vuonna 2022

Pääasialliset kanavat sidosryhmien osallistamiseen talous-, 
ympäristö- ja sosiaalisista asioista ovat vuosittain toteutet-
tavat yhtiön sidosryhmäkyselyt sekä Ilmastorahaston omat 
osallistamiskeinot, kuten sidosryhmäkeskustelut.

Asiakaslähtöisyyttä ja hyvää asiakaskoke-
musta seurataan Ilmastorahastossa kerää-
mällä palautetta niin mahdollisilta asiak-
kailta kuin rahoituskohteilta. Tätä tietoa on 
hyödynnetty Ilmastorahaston asiakasstra-
tegian kehitystyössä vuonna 2022. 

Sidosryhmien osallistamisesta nousseet tär-
keimmät ehdotukset ja ajatukset tuodaan 
myös Ilmastorahaston hallitukselle tiedoksi 
esimerkiksi osana yhtiön kehitystyötä.

Ilmastorahasto seuraa rahoituskohteitaan 
aktiivisesti myös vaikuttavuuden osalta ja 
raportoi niistä avoimesti sidosryhmille muun 
muassa vuosiraportoinnin sekä sijoitusneu-
voston materiaalien julkistamisen kautta.

Kumppanin kanssa toteutettujen sidos- 
ryhmäkyselyiden kautta on mahdollisuus 
saada yhtiöön arvokasta tietoa sekä kes-
keisten sidosryhmien edustajilta että suurel-
ta yleisöltä yhtiön tunnettuudesta sekä mai-
neesta osana valtion innovaatiorahoittajien 
kenttää.

Vuosittain toteutettava kysely mahdollistaa 
myös yhtiön rahoitustoiminnan ja viestin-
nän vaikuttavuuden kehityksen seuran-
nan sekä vertailun pidemmällä aikavälillä 
vakiomuotoisten kysymysten kautta. Yhtä 
lailla mahdollista on myös kysyä vuosittain 
ajankohtaista palautetta esimerkiksi yhtiön 
vastuullisuusteeman tai rahoitustoiminnan 
yhteiskunnallisen merkittävyyden aloilla.

T-Median helmi-maaliskuussa 2022 toteut-
tamassa avainsidosryhmien kyselyssä 
Ilmastorahastosta arvionsa antoi yhteen-
sä 136 rahoituskohteiden, kanssarahoitta-
jien, innovaatioekosysteemin toimijoiden ja 
muiden keskeisten yhtiötason sidosryhmien 
edustajaa. Tulosten mukaan Ilmastorahas-
ton keskeiset sidosryhmät näkevät yhtiön 
erittäin kiinnostavana yhteistyötahona ja 
Ilmastorahastolla nähdään olevan selkeää 
potentiaalia osana suomalaista yhteiskun-
taa. Vastuullisuus nousee vastauksissa esille 
Ilmastorahaston erityisenä vahvuutena.

Sidosryhmäkyselyjen tuloksia

T-Median talvella 2022 toteuttaman sidosryhmäkyselyn tulokset 
Ilmastorahaston keskeisille sidosryhmille osoittivat, että yhtiön luottamus ja 
maine keskeisten sidosryhmien keskuudessa jatkuvat erittäin hyvällä tasolla.

Joulukuussa valmistuneen suuren yleisön Luottamus&Maine-tutkimuksen 
arvosanaksi Ilmastorahasto sai 3,09. Laskua on hieman edellisvuodesta, 
mutta maine on edelleen kohtalaisella tasolla.

≥ 4.00    Erinomainen tulos
3.50–3.99   Hyvä tulos
3.00–3.49   Kohtalainen tulos
2.50–2.99   Heikko tulos
<2.50     Erittäin heikko tulos

Maineen rakenne 2022

Avainsidosryhmät

3,86
keskiarvo (2021: 3,66)

Suuri yleisö

3,09
keskiarvo (2021: 3,26)

Sidosryhmätuki 2022

Avainsidosryhmät

4,05
keskiarvo (2021: 3,96)

Suuri yleisö

3,00
keskiarvo (2021: 3,21)
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Vuoden 2022 viestintäyhteistyö sidosryhmien kanssa

Vuonna 2022 Ilmastorahaston toiminta sidosryhmien kanssa keskittyi 
edelleen Ilmastorahaston tutuksi tekemiseen keskeisten sidosryhmien 
parissa ja yhteistyön rakentamiseen pääasiallisesti erilaisten keskustelujen, 

tapahtumien ja webinaarien avulla yhdessä kumppaneiden kanssa. 
Syksyllä käynnistyi myös työ- ja elinkeinoministeriön alaisten rahoittajien 
vihreän siirtymän rahoituksen kiertue potentiaalisille rahoituskohteille.

Avaintapahtumia kuluneelta vuodelta 2022 
Vuoden 2022 aikana sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut ja esiintymiset

Kuvaajaan on arvioitu kuukausitasolla Ilmastorahaston 
esittäytymisten ja sidosryhmien edustajien kanssa käytyjen 
keskustelujen sekä yhtiön edustajien puhetilaisuuksien 
määrää. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa on havainnollistettu 
nostamalla esiin keskeisimpiä tapahtumia.

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
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2–3/2022 Luottamus&Maine-
kysely avainsidosryhmille

23.3.  
Päästövähennyspotentiaalin 
laskentaohjeistuksen julkistus

23.3.  
Paneelikeskustelu ja Ilmastorahaston 
esittäytyminen Vaasa Energy Day 
-tapahtumassa

30.3.  
Ilmastorahaston 
vastuullisuusraportin 
julkistus 

9.5.  
Sähköisen liikenteen  
ja akkuklusterin kehitys 
-yhteistilaisuus työ- ja 
elinkeinoministeriön 
kanssa

18.–19.5.  
Suomen Yrittäjien 
kunnallisjohdon seminaari ja 
paneelikeskustelu Vaasassa

11.–13.7.  
SuomiAreena-
paneelikeskustelu ja 
kansalaistoriteltta 
Porissa

12.9.  
Paneelikeskustelu 
Stockholm 
Impact Week 
-tapahtumassa

17.10.  
DNSH in Finland 
-työpaja

25.10.  
EloTalks-paneelikeskustelu 
Energiamessuilla

26.10.  
Paneelikeskustelu 
Cleantech Capital Day 
-seminaarissa Oslossa

10–11/2022 Luottamus&Maine-
kysely suurelle yleisölle

15.11. 
Slush 2022 Climate Impact 
-tapahtuma yhdessä 
Nesteen, Helen Venturesin 
ja European Circular 
Bioeconomy Fundin kanssa

16.11.  
Sustainable Business 
Seminar -paneelikeskustelu

30.11.  
Työ- ja elinkeinoministeriön 
alaisten rahoittajien vihreän 
siirtymän rahoituksen 
kiertue alkaa Tampereelta

7.12.  
InvestNL-seminaari 
vaikuttavuus-
sijoittamisesta

7.12.  
Meriteollisuuden 
rahoituswebinaari 
yhdessä Euroopan 
investointipankin, 
työ- ja elinkeino-
ministeriön ja 
kanssarahoittajien 
kanssa 



Tilinpäätös ja toimintakertomus
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Ilmastorahaston hallituksen toimintakertomus 2022 
Yhtiön toiminta 

Ilmastorahaston toiminta tiiviisti
Ilmastorahasto Oy on valtion omistama 
erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskit-
tyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teol-
lisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen 
ja digitalisaation edistämiseen. Ilmasto-
rahasto osallistuu merkittävän kokoluokan 
ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhti-
ön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen 
toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mit-
takaavassa tai aiemmin kuin muun rahoi-
tuksen turvin.

Yhtiö voi toimintansa tarkoituksen toteut-
tamiseksi myöntää oman ja vieraan pää-
oman ehtoista rahoitusta ja välirahoitusta, 
perustaa ja olla sijoittajana rahastoissa 
sekä ostaa, myydä, omistaa ja hallita osak-
keita, yhtiöosuuksia ja niitä vastaavia 
osuuksia sekä arvopapereita ja kiinteää 
omaisuutta. 

Ilmastorahasto ei pyri maksimoimaan 
oman toimintansa tuottoa, vaan toteutta-
maan yhteiskunnalliset tehtävänsä mah-
dollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan 

yhteiskunnallisen tuloksen. Yhtiön tekemien 
sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toimin-
nan tulee pitkällä aikavälillä olla kokonai-
suutena arvioiden itsekannattavia.

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohtei-
na ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, 
joissa on kyse esimerkiksi uuden teknolo-
gian demonstraatiovaiheen hankkeista. 
Ilmastorahaston tyypillisiä rahoituskohteita 
ovat laitosinvestoinnit ja muu ilmastoinfra-
struktuuri, ilmastoratkaisujen käyttöönoton 
vauhditus sekä digitaaliset ilmastoratkaisut.

Ilmastorahaston vuosi 2022
Yhtiön toiminta vuonna 2022 keskittyi rahoi-
tuspäätösten valmisteluun ja toimeenpa-
noon, henkilöstön rekrytointeihin ja pereh-
dyttämiseen sekä yhtiön ja sen hallinnon 
kehittämiseen. 

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan 
ja kiihtyvä inflaatio lisäsivät toimintaympä-
ristön epävarmuutta vuonna 2022. Vaik-
ka muuttunut toimintaympäristö samalla 
korostaa ilmastoinvestointien kiireellisyyt-
tä, ilmastoratkaisuissa toimintaympäris-
tön epävarmuus on erityisen suurta, koska 

energian ja raaka-aineiden hinnat ovat 
usein merkittäviä kustannus- ja kilpailu-
kykyajureita näille ratkaisuille. Yksityisen 
rahoitusosion varmistuminen on osassa 
hankkeista hidastunut, mihin Ilmastorahas-
to on vastannut tekemällä harkiten yksityi-
sen rahoituksen varmistumiselle ehdollisia 
rahoituspäätöksiä. Epävarmuuksista huoli-
matta Ilmastorahaston rahoituspäätösvo-
lyymi oli tavoitteen mukainen vuonna 2022.

Vuodelle 2022 asetettu rahoituspäätös-
volyymitavoite oli 80 miljoonaa euroa. 
Ilmastorahaston hallitus teki vuonna 2022 
yksitoista (seitsemän vuonna 2021) rahoi-
tuspäätöstä, joiden yhteenlaskettu summa 
oli 79,9 (45,5) miljoonaa euroa. Päätöksistä 
julkaistiin vuoden 2022 aikana viisi, yhteis-
summaltaan 29,7 miljoonaa euroa. Ilmas-
torahaston 31.12.2022 mennessä tekemät 
yhteenlasketut rahoituspäätökset nousivat 
125,4 (45,5) miljoonaan euroon. 31.12.2022 
mennessä näistä on maksettu rahoituksen 
saajille 14,0 (6,0) miljoonaa euroa. Ilmas-
torahaston tarjoama rahoitus maksetaan 
tyypillisesti erissä sitä mukaa, kun sopimuk-
sissa asetetut ehdot erille toteutuvat.

Rahoituspäätösvalmistelun lisäksi vuoden 
aikana kerrytettiin ja analysoitiin mahdol-
lisia tulevia rahoituskohteita. Tulevalle toi-
minnalle potentiaalisia rahoituskohteita oli 
vuoden lopussa 324 (319) kappaletta. 

Yhtiön hallitus hyväksyi huhtikuussa 2021 
yhtiölle strategian, joka vetää yhteen kes-
keiset linjaukset omistajan antaman toi-
miohjeen toteuttamiseksi. Strategiaa 
täsmennettiin loppuvuonna 2022 ensim-
mäisistä toimintavuosista saatujen koke-
musten perusteella esimerkiksi yhtiön 
instrumentaation, rahoituskategorioiden 
sekä EU-rahoitukseen kytkeytymisen osalta. 

Ilmastorahasto Oy:n hallinto- ja ohjausjär-
jestelmän kehitystä on jatkettu suunnitellusti 
vuoden 2022 aikana ja yhtiössä päivitettiin 
kokonaisvaltaisesti muun muassa sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta sekä 
taloussääntöä. Lisäksi laadittiin ohje ja pro-
sessi asiakkaan tuntemisesta ja rahanpesun 
ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 
(niin sanottu KYC-ohjeistus) sekä pakote-
ohjeistus. Vuoden aikana toteutettiin myös 
kehitysprojekti yhtiön tietoturvan tason var-
mistamiseksi ja parantamiseksi ja otettiin 

käyttöön ulkoistettu sisäinen tarkastus, jonka 
toteuttaja on BDO Oy. Lisäksi Ilmastorahas-
tossa on kehitetty henkilöstöpolitiikkaa. 

Vuoden 2022 aikana työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä valmisteltiin hallituksen esitystä 
laiksi Ilmastorahasto Oy –nimisestä valtion 
kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. Hal-
lituksen esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi yhtiön toiminnasta ja hallinnosta sekä 
yhtiön mahdollisuudesta käyttää valtiontu-
kea rahoitusinstrumenteissaan. Hallituksen 
esitys annettiin 25.8.2022 eduskunnalle, jos-
sa se lähetettiin käsiteltäväksi talousvalio-
kuntaan. 

Ilmastorahastosta annetun toimiohjeen 
mukaan yhtiön sijoitusneuvosto antaa 
vuosittain kirjallisen arvion työ- ja elinkein-
oministeriölle siitä, miten ilmastorahaston 
tulisi kehittää toimintaansa tavoitteidensa 
saavuttamiseksi. Sijoitusneuvosto toteut-
ti arvioinnin syksyllä 2022. Arvion mukaan 
Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt 
tavoitellusti ja yhtiön toimiohjeessa annetut 
kriteerit ohjaavat rahoituskohteiden arvioin-
tia ja rahoituspäätöksiä. Myös toteutuneet 
sijoitukset noudattavat teemoiltaan Ilmas-
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torahastolle annettua tehtävää.  Ilmasto-
rahaston tuottaman informaation pohjalta 
voidaan muodostaa kattava kuva yhtiön 
toiminnasta ja sen kehitysnäkymistä. Ilmas-
torahasto on kehittänyt aktiivisesti rahoitus-
kohteiden arviointimenetelmiä, mutta arvi-
ointi- ja seurantamenetelmien kehittämistä 
on hyvä jatkaa edelleen, jotta rahoituspää-
tösten onnistumista voidaan arvioida myös 
pidemmällä aikavälillä. Sijoitusneuvosto 
ei nähnyt tällä hetkellä yhtiön toiminnassa 
muutostarpeita, mutta painotti, että yhtiön 
tulee jatkossakin seurata aktiivisesti toimin-
taympäristön kehitystä.  

Omistaja teetti loppuvuonna 2022 laaja- 
alaisen arvioinnin Ilmastorahaston käyn-
nistymisen onnistumisesta. Samassa yhtey-
dessä tarkasteltiin myös Ilmastorahaston 
pääoman määrää suhteessa toiminnan 
jatkuvuuteen. Arvioinnin toteutti KPMG Oy 
Ab perehtymällä yhtiötä koskevaan kirjalli-
seen aineistoon sekä kuulemalla relevantte-
ja, yhtiön toimintaa tuntevia tahoja.  

Arviointi valmistui 1.12.2022 ja sen johto-
päätöksenä todettiin, että Ilmastorahaston 
toiminnalla on korkea yhteiskunnallinen 
relevanssi. Ilmastorahastolla on selkeästi 
määritelty ja perusteltu erityistehtävärooli,  

joka asemoi sen selkeästi erilleen valtion 
muista rahoitusyhtiöistä. Yhtiön hallintora-
kenteet toimivat hyvin ja ne ovat tukeneet 
yhtiön käynnistysvaihetta. Ilmastorahasto 
on onnistunut rekrytoimaan keskeistä osaa-
mista ja kyvykkyyksiä, mikä mahdollistaa 
toiminnan kasvun tavoiteltuun rahoitusvo-
lyymiin ja toiminnan edelleen kehittämisen. 
Ilmastorahasto on myös onnistunut posi-
tioitumaan rahoitusmarkkinoilla tarkoituk-
senmukaisesti ja tehdyt sijoituspäätökset 
ja muodostunut hankevirta ovat linjassa 
Ilmastorahaston erityistehtävän ja tavoittei-
den kanssa. Arvioinnin mukaan yhtiö tarvit-
see noin 300 miljoonan euron pääomituk-
sen, jotta se pystyy toteuttamaan tavoitteen 
mukaisen 130 miljoonan euron vuosittaisen 
rahoitusvolyymin vuosina 2023-2026. 

Arvioinnissa suositellaan, että Ilmastora-
hasto ja sen omistajaohjaus kiinnittävät 
seuraavina toimintavuosina enemmän 
huomiota toiminnan jatkuvuuden suunnitte-
luun. Ilmastorahaston operatiivisen johdon, 
yhtiön hallituksen sekä omistajaohjauksen 
tulisi myös käynnistää strateginen keskuste-
lu siitä, missä määrin Ilmastorahaston sijoi-
tusten riskitasoa on syytä nostaa esimerkiksi 
käytössä olevaa rahoitusinstrumenttivalikoi-
maa laajentamalla. Lisäksi Ilmastorahas-

ton toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta 
tulee seurata tiiviisti sekä yhtiön tekemän 
oman jatkuvan arvioinnin keinoin että ulko-
puolisten arviointien avulla.

Taloudellinen tilanne

Taloudellisesta näkökulmasta yhtiöllä on 
edellytykset jatkaa sijoitustoimintaan-
sa yhtiöön aiempina vuosina kertyneiden 
osinkotulojen, Nesteen osinkotuottojen ja 
joulukuussa 2022 toteutetun 200 miljoonan 
euron pääomituksen turvin. 

Ilmastorahaston pääomittamiseen vara-
tusta yhteensä 300 miljoonan euron mää-

rärahasta tiedotettiin 2.6.2020 neljännen 
lisätalousarvion yhteydessä. Valtioneuvosto 
päätti 24.11.2022 valtuuttaa yhtiön omistajan 
toteuttamaan pääomituksesta 200 miljoo-
naa euroa vuonna 2022. Lisäksi valtion vuo-
den 2023 talousarvio sisältää 100 miljoonan 
euron määrärahan Ilmastorahaston myö-
hempään pääomittamiseen. Määräraha 
voidaan siirtää Ilmastorahastolle vuoden 
2025 loppuun mennessä, mikäli markkinoi-
den rahoituskysynnän kasvu vastaa Ilmas-
torahaston arviota.   

Ilmastorahaston toiminnan kannalta olen-
naiset taloudelliset tunnusluvut on esitetty 
alla olevassa taulukossa.

Ilmastorahaston toiminnan olennaiset taloudelliset tunnusluvut    

2022 2021 2020
Tuotot sijoituksista,1 € 651 518 83 593 54 728

Tilikauden tulos, € 38 069 010 38 333 516 133 104 856

Omavaraisuusaste2 92 % 91 % 88 %

 
1 Sisältää operatiivisen sijoitustoiminnan tuotot sekä tuotot likvidien kassavarojen sijoituksista
2 Omavaraisuusaste on laskettu seuraavasti:

x 100oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot

Yhtiön omistukset

Yhtiö omistaa 8,3 prosentin osuuden Nes-
te Oyj:n osakkeista. Omistusten markkina- 
arvo oli vuoden 2022 alussa noin 2,77 mil-
jardia euroa ja vuoden lopussa noin 2,75 
miljardia euroa. Markkina-arvon lasku 
johtuu Nesteen osakkeen kurssin laskusta 
vuoden 2022 aikana. Markkina-arvon lasku 
näkyy taseen pysyvien vastaavien sijoitus-
ten pienentymisenä sekä vastaavasti omas-
sa pääomassa käyvän arvon rahaston 
pienentymisenä ja pitkäaikaisissa veloissa 
laskennallisen verovelan pienentymisenä. 
Yhtiöön osinkotuloista kertyneet kassavarat 
on sijoitettu 3–6 kuukauden määräaikais-
talletuksiin sekä likvideihin korkorahastoihin.

Neste Oyj:n omistuksen osalta omistajaoh-
jaus säilyy valtioneuvoston kanslian omis-
tajaohjausosastolla, vaikka Ilmastorahasto 
Oy:n omistajaohjaus siirtyi 21.12.2020 työ- ja 
elinkeinoministeriölle. Yhtiöllä on Nesteen 
osakkeita koskeva hallinnointisopimus val-
tioneuvoston kanslian kanssa.



60Ilmastorahasto  –  Vuosiraportti 2022

VAIKUTTAVUUTTA  
RAHOITUSTOIMINNALLA

VASTUULLISTA  
YRITYSTOIMINTAA

VUOROVAIKUTUS  
SIDOSRYHMIEN KANSSA

TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS

RAPORTOINTI- 
PERIAATTEET

JOHDANTO

Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinnan avulla Ilmastorahaston on 
mahdollista saavuttaa omistajan yhtiöl-
le asettamat tavoitteet yhteiskunnallisesta 
vaikuttavuudesta turvaten samalla toimin-
nan tehokkuuden, jatkuvuuden sekä turval-
lisuuden. 

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, 
että yhtiön kantamat riskit ovat oikeas-
sa suhteessa sen riskinkantokykyyn ja että 
päätöksenteon tueksi on käytettävissä riit-
tävät tiedot. Riskienhallinnan tehtävänä on 
myös varmistaa, ettei yhtiöllä ole hallitse-
mattomia riskejä liittyen sen toimintaan, 
henkilöstöön, omaisuuteen, organisaati-
oturvallisuuteen, toimintaympäristöön tai 
asiakkaille ja muille sidosryhmille tehtyjen 
sitoumusten toteutumiseen.

Vuonna 2022 päivitettiin Ilmastorahaston 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeis-
tusta, jonka Ilmastorahaston hallitus vahvisti. 
Ohjeistus määrittää yhtiön riskienhallinnan 
tavoitteet, riskienhallinnan järjestämisen 
periaatteet, yhtiölle   merkittävimmät riskit 
sekä prosessit keskeisten riskien arvioimisek-
si, käsittelemiseksi ja seuraamiseksi. 

Ilmastorahaston keskeiset riskikategoriat 
ovat operatiivisen sijoitustoiminnan riskit, 
taloudelliset riskit, strategiset riskit, hallin-
nolliset riskit sekä maine- ja vastuullisuus-
riskit. Operatiivisen sijoitustoiminnan riskit     
ja taloudelliset riskit ovat Ilmastorahaston     
toiminnan kannalta merkittävimpiä.

Ilmastorahaston rahoituksen kohteena voi 
olla merkittävän mittaluokan investointi-
kokonaisuuksia ja yhtiön yksittäiset rahoi-
tuspäätökset voivat olla mittaluokaltaan 
huomattavia (jopa 10–50 miljoonaa euroa/
kohdeyhtiö). Ilmastorahaston toiminnan 
luonteesta seuraa, että yhtiön operatiiviseen 
sijoitustoimintaan liittyy merkittäviä riskejä 
rahoituskohteiden toimintaan ja rahoituk-
sen takaisinmaksuun liittyen. Operatiivisia 
riskejä hallitaan laaja-alaisella potenti-
aalisten rahoituskohteiden hankinnalla, 
huolellisella ja moniportaisella analyysillä 
ennen rahoituspäätöksen tekemistä sekä 
rahoituskohteiden jatkuvalla seurannalla. 
Ilmastorahasto myös tuntee asiakkaansa 
ja selvittää huolellisesti kohdeyhtiöidensä 
taustat ja taloustiedot sekä arvioi relevantin 
markkinatilanteen ja näkymät. Toimintaym-
päristön kasvanut epävarmuus on lisännyt 
rahoituskohteiden muun rahoituksen var-

mistumiseen liittyviä riskejä. Ilmastorahasto 
pyrkii vastaamaan tilanteeseen tekemällä 
harkiten muun rahoituksen varmistumiselle 
ehdollisia rahoituspäätöksiä sekä tukemal-
la asiakkaita esittelemällä potentiaalisia 
hankkeita mahdollisille kanssarahoittajille.

Ilmastorahaston tase pohjautuu suurelta 
osin yhden yrityksen, Neste Oyj:n, omistuksen 
varaan ja omistukseen liittyvillä osinkotuloil-
la on merkittävä vaikutus Ilmastorahaston 
rahoitukselliseen asemaan.  Ilmastorahas-
ton likvidien varojen hallinta korostuu sekä 
operatiivisia sijoituksia, että Neste Oyj:n 
osakeomistusta tasapainottavana tekijänä. 
Taloudellista riskiä hallitaan huolellisella ja 
hajautetulla   likvidien   varojen sijoittami-
sella sekä jatkuvalla talouden seurannalla 
ja raportoinnilla. Taloudellisesti merkittä-
vän riskin muodostaa myös se, että yhtiön 
operatiivisen rahoitustoiminnan sijoituksille 
on tyypillistä korkea riskitaso ja pitkät pito-
ajat, jolloin sijoitusten arvo voi ajan kuluessa 
muuttua vaikuttaen yhtiön tulos- ja taseke-
hitykseen. Sijoitusten arvostukseen vaikut-
tavia tekijöitä seurataan jatkuvasti osana 
rahoituskohteiden seurantaa ja arvostukset 
tarkastellaan säännöllisesti. Myös rahoituk-
sen porrastettu ulosmaksu rajaa riskiä.

Strategisia riskejä ovat esimerkiksi ajautu-
minen omistajan antamasta ohjeistuksesta 
poikkeavien toimintaperiaatteiden käyt-
töön tai se, ettei toiminta saavuta omis-
tajan asettamia vaikuttavuustavoitteita. 
Strategisia riskejä hallitaan integroimalla 
vaikuttavuustavoitteet tiiviisti osaksi asiak-
kuustoimintaa sekä operatiivista sijoitus- ja 
rahoitustoimintaa. Kaikkia rahoituskohteita 
arvioidaan rahoituspäätösvaiheessa ase-
tettuja tavoitteita vasten ja tehtyjen sijoitus-
ten osalta tehdään säännöllistä seurantaa. 
Myös aktiivinen sidosryhmäkeskustelu ja 
toimintaympäristön ymmärtäminen ovat 
osa strategisten riskien hallintaa.

Hallinnollisiin riskeihin kuuluvat mm. riskit 
siitä, ettei kaikkia lakisääteisiä velvoitteita 
olisi tunnistettu tai täytetty, tietosuoja- ja 
tietoturvauhat sekä erilaiset henkilöstöön 
ja osaamisen varmistamiseen liittyvät ris-
kit. Hallinnollisia riskejä hallitaan erityises-
ti arvioimalla yhtiön toimintaa ja toimin-
taympäristöä säännöllisesti, laatimalla eri 
prosesseihin selkeät ohjeet, roolitukset ja 
vastuunjaot sekä perehdyttämällä ja kou-
luttamalla henkilöstöä.  

Maine- ja vastuullisuusriskit voivat olla 
sisäisiä, kuten virheellinen toiminta, käyttäy-
tyminen tai viestintä suhteessa asiakkaiden 
ja sidosryhmien odotuksiin, tai epäonnistu-
minen tavoitteiden saavuttamisessa. Riskit 
voivat olla myös ulkoisia, kuten ennakoi-
mattomat ulkoiset tapahtumat, huhut ja 
virheelliset uutisoinnit. Maine- ja vastuul-
lisuusriskejä hallitaan aktiivisella ja avoi-
mella viestinnällä,  vastuullisella sijoitustoi-
minnalla sekä panostamalla menetelmiin, 
joilla vastuullisuutta kyetään todentamaan. 
Ilmastorahastossa päivitetään vuosittain 
myös vastuullisuusohjelma, joka toimii poh-
jana yhtiön vastuullisuustavoitteiden toteut-
tamisessa, johtamisessa ja raportoinnissa.

Yhtiössä on käytössä whistleblowing-kana-
va, minkä kautta kuka tahansa voi ilmoit-
taa nimettömästi mahdollisen havainnon 
Ilmastorahaston, sen kumppanien tai yhtiön 
rahoituskohteiden epäeettisistä ja lainsää-
dännön vastaisista toimista.  
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Hallinto

Ilmastorahasto Oy:n hallituksessa toimi 
vuonna 2022 puheenjohtajana toimitusjoh-
taja Perttu Puro ja varapuheenjohtajana 
alivaltiosihteeri Petri Peltonen sekä hallituk-
sen jäseninä toimitusjohtaja Mirva Antila, 
Senior Programme Manager Kari Häme-
koski, hallitusammattilainen Mammu Kaa-
rio, kehittämisjohtaja Juho Korpi sekä johtaja 
Erja Turunen. Hallituksen kokoonpanossa ei 
tapahtunut muutoksia vuonna 2022. Hallitus 
kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa.

Ilmastorahaston hallitukselle perustettiin 
maaliskuussa 2022 tarkastusvaliokunta, joka 
käsittelee ja valmistelee hallitukselle muun 
muassa yhtiön talouteen, tilintarkastukseen 
ja muuhun taloudelliseen raportointiin, 
sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan 
sekä sisäiseen tarkastukseen liittyvät asiat. 
Valiokunnan puheenjohtajana toimii Perttu 
Puro ja tarkastusvaliokunnan muut jäse-
net ovat Mammu Kaario ja Petri Peltonen. 

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2022 
aikana viisi kertaa.

Omistajan 21.12.2020 antamalla päätöksellä 
yhtiölle nimitettiin sijoitusneuvosto toimikau-
delle 2020–2022. Sijoitusneuvoston tavoit-
teena on varmistaa poikkihallinnollinen 
näkökulma Ilmastorahaston toimintaan ja 
muodostaa näkymä valtioneuvoston yhtei-
sistä strategisista tavoitteista. Tarkoitukse-
na on parantaa Ilmastorahaston toimin-
nan vaikuttavuutta ja kykyä toimeenpanna 
horisontaalisia tavoitteita. Sijoitusneuvoston 
kokoonpano muuttui vuoden 2022 aika-
na liikenne- ja viestintäministeriön jäsenen 
osalta.

Sijoitusneuvosto kokoontui vuoden 2022 
aikana neljä kertaa.

Yhtiön tilintarkastajana tilikauden 2022 osal-
ta on toiminut tilintarkastusyhteisö Pricewa-
terhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilin-
tarkastajana KHT Ylva Eriksson.

Sijoitusneuvoston jäsenet toimikaudella 2020-2022 

Ministeriö Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Työ- ja elinkeinoministeriö Ilona Lundström, osastopäällikkö Sampsa Nissinen, teollisuusneuvos 

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto Maija Strandberg, finanssineuvos Petri Vihervuori, finanssineuvos 

Valtiovarainministeriö Ilari Varjus, erityisasiantuntija Johanna von Knorring, budjettineuvos 

Ympäristöministeriö Juhani Damski, kansliapäällikkö Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja 

Liikenne- ja viestintäministeriö Juhapekka Ristola, ylijohtaja 31.8.2022 saakka,  
Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö 1.9.2022 alkaen 

Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija

Henkilöstö ja 
ympäristövaikutukset

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden päät-
tyessä 24 työntekijää. Toimitusjohtajana toi-
mi DI Paula Laine. Yhtiöön palkattiin vuoden 
2022 aikana yksitoista uutta työntekijää.

Ilmastorahaston keskimääräinen henkilöstömäärä sekä palkat ja palkkiot 2020–2022    

2022 2021 2020

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä, hlö 21 11 9

Palkat ja palkkiot, € 2 015 793 1 317 199 1 159 621

Ilmastorahaston toiminta perustuu posi-
tiivisten ilmasto- ja ympäristövaikutusten 
aikaansaamiseen ja yhtiön toimiohje, stra-
tegia sekä rahoituskriteerit sisältävät ympä-
ristönäkökohtien huomioimisen periaatteet. 
Yhtiön rahoitustoiminnan kädenjälkivaiku-
tuksia, esimerkiksi päästövähennyspotenti-
aalia, painottavat ja rahoitustoimintaa sekä 

kohteiden valintaa ohjaavat rahoituskritee-
rit määrittävät periaatteiden soveltamisen 
käytännössä. Rahoituskriteerien yhtenä 
kynnysehtona on EU-taksonomian nk. Do 
no significant harm -tarkastelu eli yksikään 
Ilmastorahaston rahoituskohde ei myös-
kään saa aiheuttaa merkittävää haittaa 
ilmastolle tai ympäristölle. 
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Vuoden 2022 rahoituskohteiden yhteenlas-
kettua päästövähennyspotentiaalia on arvi-
oitu asiakkaan liiketoimintasuunnitelmien 
perusteella. Mikäli jokaisen kahdeksan hel-
mikuun 2023 loppuun mennessä julkistetun 
rahoituskohteen liiketoimintasuunnitelmat 
onnistuisivat täysimääräisesti, teoreettinen 
yhteenlaskettu kumulatiivinen päästövä-
hennyspotentiaali kymmenen vuoden ajal-
ta on noin 101 miljoonaa hiilidioksidiekviva-
lenttitonnia. 

Vuonna 2022 Ilmastorahaston oman toi-
minnan hiilijalanjäljeksi laskettiin 99 t CO2-
ekv (77 t CO2-ekv). Laskentaa laajennet-
tiin 2022 sisältämään yhtiön due diligence 
-kustannukset. Siten 2022 ja 2021 luvut eivät 
ole vertailukelpoisia. Vuonna 2022 laskettiin 
ensimmäisen kerran myös Ilmastorahaston 
sijoitusten päästöt. Sijoitusten päästöt sekä 
muita tarkempia tietoja henkilöstöstä ja 
ympäristövaikutuksista, sekä niihin liittyvistä 
epävarmuuksista on saatavilla Ilmastora-
haston vuosiraportista 2022, joka julkaistaan 
maaliskuussa 2023 varsinaisen yhtiökokouk-
sen yhteydessä. Ilmastorahaston vuosiker-
tomuksen keskeiset vastuullisuustiedot vuo-
delta 2022 ovat PricewaterhouseCoopers 
Oy:n varmentamia. 

Yhtiön omistusrakenne ja 
osakkeet

Suomen valtio omistaa kaikki yhtiön osak-
keet. Yhtiön osakkeita on 250 kpl. 

Arvio todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä

Vuonna 2023 Ilmastorahasto jatkaa rahoi-
tuspäätösten valmistelua ja toteuttamis-
ta noudattaen toimiohjeessa saamaansa 
tehtävää ilmastonmuutoksen torjumisessa, 
teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittami-
sessa sekä digitalisaation edistämisessä. 
Toimintaa ohjaamaan asetettiin vuoden 
2023 tavoitelluksi rahoituspäätösten volyy-
miksi 130 miljoonaa euroa. Ilmastorahas-
tolla on hankevirrassa vuoden 2022 lopussa 
yhteensä 324 (319) potentiaalista rahoitus-
kohdetta, mikä luo hyvät edellytykset asete-
tun rahoitusvolyymin tavoitteluun. 

Ilmastorahastosta annetun lain nojalla yhtiö 
voi jatkossa myöntää rahoitusta siten, että 
siihen sisältyy valtiontukea. Yhtiö saa val-
tiontukea koskevien säännösten ja mää-
räysten puitteissa ottaa sijoitustoiminnas-

saan ja muussa rahoitustoiminnassaan 
suurempaa riskiä kuin yksityiset sijoittajat. 
Laki mahdollistaa valtiontuen myöntämisen, 
mutta ei velvoita yhtiötä siihen. Ilmastora-
hasto tulee vuoden 2023 aikana huolellisesti 
arvioimaan mahdollisen valtiontukitoimin-
nan aloittamista.

Vuoden 2023 keskeisiä kehityskohteita ovat 
Ilmastorahaston rahoitustoimintaa ohjaa-
van kriteeristön jatkokehittäminen esimer-
kiksi biodiversiteetin ja luonnon monimuotoi-
suuden osalta, toiminnan yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden todentaminen, päästö-
vähennysarvioinnin edelleenkehittäminen 
sekä yhtiön instrumentaation kehittäminen. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden 
päättymisen jälkeen

Eduskunnalle elokuussa 2022 annettu esi-
tys laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä val-
tion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä 
hyväksyttiin 1.2.2023 eduskunnan täysistun-
nossa. Tasavallan presidentti vahvisti lain 
16.2.2023 ja se tuli voimaan 20.2.2023. 

Ilmastorahasto on jatkanut rahoituspää-
tösten valmistelua ja toteuttamista. Yhtiö 
on julkistanut yhteensä kolme vuoden 2022 
aikana tehtyä rahoituspäätöstä, joiden 
yhteenlaskettu summa on 26 miljoonaa 
euroa. Tammi-helmikuun 2023 aikana on 
maksettu rahoitusta yhteensä 7 miljoonaa 
euroa kolmelle eri rahoituksen saajalle.   

Neste Oyj on tilikauden päättymisen jälkeen 
julkistanut osingonjakoehdotuksensa, joka 
jakautuu varsinaiseen, ylimääräiseen ja 
toiseen ylimääräiseen harkinnanvaraiseen 
osinkoon. Ilmastorahaston omistusosuudel-
la osinkotulojen ennustetaan vuoden 2023 
aikana olevan yhteensä noin 97 miljoonaa 
euroa, mikä on noin 45 miljoonaa euroa ja 
noin 85 prosenttia enemmän kuin vuonna 
2022. Osinkotulo jakautuu varsinaiseen osin-
koon 65 miljoonaa euroa, ylimääräiseen 
osinkoon 16 miljoonaa euroa ja toiseen yli-
määräiseen harkinnanvaraiseen osinkoon 
16 miljoonaa euroa. Neste Oyj:n 8.2.2023 
julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaan: 
”Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen 
toinen ylimääräinen osinko maksetaan, 
ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu  

merkittävää heikkenemistä vuoden 2023 
aikana." Osinkotulot tullaan raportoimaan 
rahoitustuotoissa. 

Hallituksen esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä

Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 
on 1 866 289 273 euroa. Hallitus esittää, että 
tilikauden voitto 38 069 010 euroa kirjataan 
omaan pääomaan edellisten tilikausien 
voittovarojen lisäykseksi ja että osinkoa ei 
jaeta.
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Tilinpäätös
Tuloslaskelma

€ 1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021
LIIKEVAIHTO 439 961 0

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -2 145 843 -1 433 349
Henkilösivukulut

Eläkekulut -359 133 -224 215
Muut henkilösivukulut -59 053 -48 425

Yhteensä -2 564 029 -1 705 989

Liiketoiminnan muut kulut -2 511 886 -1 558 359

LIIKETAPPIO -4 635 954 -3 264 348

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkotuotot 211 557 83 593
Osinkotuotot 52 393 181 51 115 298

Yhteensä 52 604 738 51 198 891
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista

Arvonalentumiset sijoitusrahasto-osuuksista -298 701 0
Yhteensä -298 701 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Korkokulut -8 812 -16 266
Yhteensä -8 812 -16 266

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 52 297 225 51 182 625

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 47 661 270 47 918 278

Tuloverot
Tilikauden verot -9 592 260 -9 584 762

TILIKAUDEN VOITTO 38 069 010 38 333 516



64Ilmastorahasto  –  Vuosiraportti 2022

VAIKUTTAVUUTTA  
RAHOITUSTOIMINNALLA

VASTUULLISTA  
YRITYSTOIMINTAA

VUOROVAIKUTUS  
SIDOSRYHMIEN KANSSA

TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS

RAPORTOINTI- 
PERIAATTEET

JOHDANTO

Tase 

€ 31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 2 749 775 171 2 770 449 173
Muut saamiset 13 459 094 6 068 014

Yhteensä 2 763 234 266 2 776 517 187

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 763 234 266 2 776 517 187

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset
Siirtosaamiset 13 881 0

Yhteensä 13 881 0

Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset 63 161 0
Siirtosaamiset 664 249 319 595

Yhteensä 727 410 319 595

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet 76 101 299 63 800 000
Muut arvopaperit 19 000 000 30 000 000

Yhteensä 95 101 299 93 800 000

Rahat ja pankkisaamiset 255 212 428 26 884 246

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 351 055 017 121 003 840

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 114 289 283 2 897 521 027

 

€ 31.12.2022 31.12.2021
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 500 2 500
Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 599 075 537 1 399 075 537
Käyvän arvon rahasto 997 429 856 1 014 809 058

Edellisten tilikausien voitto 229 144 726 190 811 210
Tilikauden voitto 38 069 010 38 333 516

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 863 721 629 2 643 031 820

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
Laskennalliset verovelat 249 357 464 253 702 264

Yhteensä 249 357 464 253 702 264

Lyhytaikainen
Ostovelat 537 215 373 791
Muut velat 63 659 54 576
Siirtovelat 609 316 358 576

Yhteensä 1 210 189 786 943

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 250 567 653 254 489 207

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 114 289 283 2 897 521 027
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Rahoituslaskelma 

€ 1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta

Liiketappio -4 635 954 -3 264 348
Oikaisut:

Liikevaihtoon kirjatut korkotuotot -439 961 0
Korkorahastojen arvonalentumiset -298 701 0

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -5 374 616 -3 264 348

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys - / vähennys + -250 356 -268 736
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys + / vähennys - 393 987 444 699

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 230 985 -3 088 385

Maksetut korot ja muut maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -8 812 -16 266
Saadut osingot liiketoiminnasta 52 393 181 51 115 298
Saadut korot liiketoiminnasta 23 059 13 487
Maksetut välittömät verot -9 531 962 -25 133 967

Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 37 644 481 22 890 167

Investointien rahavirta

Myönnetyt lainat -6 965 000 -6 000 000

Sijoitukset pääomarahastoihin -1 050 000 0

Luovutustulot muista sijoituksista 11 000 000 3 000 000
Investointien rahavirta ( B ) 2 985 000 -3 000 000

Rahoituksen rahavirta
Vastikkeeton sijoitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 200 000 000 0

Rahoituksen rahavirta ( C ) 200 000 000 0

Rahavarojen muutos (A + B + C) 240 629 481 19 890 168

Rahavarat tilikauden alussa 90 684 246 70 794 078

Rahavarat tilikauden lopussa 331 313 727 90 684 246

Rahavaroina käsitellään rahoituslaskelmassa pankkisaamisia, maksimissaan 3 kuukauden päästä erääntyviä pank-
kitalletuksia, lyhytaikaisia yritys- ja sijoitustodistuksia sekä osuuksia sijoitusrahastoissa, jotka sijoittavat vastaavanlai-
siin rahoitusinstrumentteihin (esim. likvidit korkorahastot).
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Tilinpäätöksen liitetiedot ja laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Ilmastorahasto Oy:n tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu Suomen kirjanpitolakia ja -asetusta 
sekä osakeyhtiölain vaatimuksia.

1. Muutokset laskentaperiaatteissa ja esittämistavoissa

Tilikaudella 2022 muutettiin operatiivisten sijoitusten tuottojen esittämistapaa. Operatiivisilla sijoi-
tuksilla tarkoitetaan yhtiön tehtävän toteuttamiseksi myönnettyä rahoitusta, joka voi olla oman pää-
oman tai vieraan pääoman ehtoista tai välirahoitusta (esim. lainoja, pääomalainoja ja sijoituksia 
pääomarahastoihin). 

Tilikaudella 2021 operatiiviseen sijoitustoimintaan kuuluvien pääomalainojen jaksotetut korkotuotot 
esitettiin rahoitustuotoissa. Tilikaudesta 2022 alkaen operatiivisten sijoitusten tuotot (korkotuotot 
sekä jatkossa mahdolliset arvonpalautukset ja luovutusvoitot) esitetään liikevaihdossa, sillä ne 
ovat yhtiön varsinaisesta toiminnasta saatuja tuottoja. Vastaavasti jatkossa operatiivisisten sijoi-
tusten kulut (mahdolliset arvonalentumiset ja luovutustappiot) esitetään Materiaalit ja palvelut- 
ryhmässä,joka yhtiön tuloslaskelmalla nimetään Arvonalentumiset, luovutustappiot ja muut sijoi-
tusten kulut. Operatiivisten sijoitusten lopulliset alaskirjaukset esitetään kuitenkin rahoituskuluissa. 

Rahoituslaskelmalla saadut korot operatiivisista sijoituksista esitetään liiketoiminnan rahavirrassa.

2. Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Tilinpäätös 2022 ei ole vertailukelpoinen tilinpäätökseen 2021 operatiivisten sijoitusten korkotuotto-
jen esittämisen osalta. Muilta osin tilinpäätökset ovat vertailukelpoiset. 

Alla on esitetty liikevaihto ja rahoitustuotot vertailukelpoisesti. Muihin tuloslaskelman eriin tai taseen 
ja rahoituslaskelman eriin muutoksella ei ole ollut vaikutusta ja ne ovat vertailukelpoiset tilikausien 
2022 ja 2021 välillä.

Liikevaihto 

€ 2022 2021
Korkotuotot operatiivisista sijoituksista 439 961 68 014
Yhteensä 439 961 68 014

Rahoitustuotot 

€ 2022 2021
Osinkotuotot 52 393 181 51 115 298 
Muut korko- ja rahoitustuotot 211 557 15 579 
Yhteensä 52 604 738 51 130 877 

3. Rahoitustuotot ja -kulut 

Pysyvien vastaavien sijoituksista saadut osinkotuotot kirjataan maksuperusteisesti.

Korko- ja muihin rahoitustuottoihin kirjataan rahoitusarvopapereista ja pankkisaamisista saadut tuotot. Korkotuotot 
on kirjattu ajan kulumisen perusteella.

4. Liikevaihto

Liikevaihtoon kirjataan operatiivisen sijoitustoiminnan myönnetyistä lainoista ajan kulumisen perusteella kertyneet 
korkotuotot sekä lainojen ja muiden operatiivisten sijoitusten mahdolliset luovutusvoitot ja arvonpalautukset. 
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5. Pysyvien vastaavien sijoitukset 

Pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvien suorien listattujen osakeomistusten osalta sovelletaan kir-
janpitolain 5.2a§:n mukaista käyvän arvon mallia, jonka mukaan osakkeet arvostetaan taseessa 
käypään arvoon. Tämä koskee tällä hetkellä Neste Oyj:n osakkeita ja tämä sijoitus on luoteeltaan 
pitkäaikainen. Käypä arvo määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. 
Likvidiksi markkinaksi katsotaan sellainen markkina, josta hinnat ovat saatavilla helposti ja riittävän 
säännöllisesti. Markkinahintojen muutosten takia syntyvät arvonmuutokset kirjataan omaan pää-
omaan käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon muutoksesta on jaksotettu laskennallinen verovelka 
erään Pitkäaikainen vieras pääoma. Pysyvien vastaavien käypään arvoon arvostettavien osakkei-
den realisoituneet myyntivoitot ja -tappiot kirjataan omaan pääomaan.

Pysyvien vastaavien lainasaamiset ja sijoitukset pääomarahastoihin arvostetaan hankintame-
noon. Jos näiden sijoitusten todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämän tulon arvioidaan olevan 
pysyvästi hankintamenoa pienempi, erotus kirjataan arvonalennuksena kuluksi. Hankintamenoon 
arvostettujen sijoitusten arvostusta tarkastellaan vuosittain tilinpäätökseen sekä viipymättä silloin, 
jos todetaan olevan indikaatiota arvonalentumisesta. 

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

6. Rahoitusarvopaperit

Yhtiön rahoitusarvopaperit arvostetaan hankintamenoon. Mikäli niiden todennäköinen käypä markkina hinta  
tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, arvostetaan ne kyseiseen käypään markkinahintaan. Alempaan käypään markkina-
hintaan arvostamisesta johtuvat realisoitumattomat arvonalennukset esitetään tuloslaskelman rahoituskuluissa, erässä 
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista. Mikäli markkinahinta nousee jälleen hankintamenon 
tasolle tai sen yli, voidaan realisoitumattomat arvonalentumiset purkaa.

7. Eläkevastuut

Yhtiön henkilöstön eläketurva on järjestetty lakisääteisellä TyEL-vakuutuksella. Eläkevakuutusmaksut kirjataan tulos- 
laskelmaan suoriteperusteisesti.

8. Tuloverot

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

Tuloslaskelman liitetiedot 

1. Liikevaihto 

€ 2022 2021
Korkotuotot operatiivisista sijoituksista 439 961 0
Yhteensä 439 961 0

2. Henkilöstökulut 

Tiilikauden palkat, palkkiot ja eläkekulut

€ 2022 2021
Henkilöstön palkat ja palkkiot 2 015 793 1 317 199
Hallituspalkkiot 130 050 116 150
Eläkekulut 359 133 224 215
Muut henkilösivukulut 59 053 48 425
Yhteensä 2 564 029 1 705 989

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana palkkaa (luontaisetuineen) 252 800 euroa. Johtoryhmään kuuluville 
henkilöille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin 641 125 euroa. Hallitukselle maksettiin kuukausi- ja kokouspalkkioi-
ta 130 050 euroa. Kannustinpalkkioita ei maksettu vuonna 2022 johdolle eikä henkilöstölle. Ilmastorahastossa ei ole 
toistaiseksi käytössä kannustinpalkkamallia.

Henkilöstön lukumäärä 

2022 2021
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 21 11

 

3. Liiketoiminnan muut kulut 

€ 2022 2021
Rahoituspäätösvalmistelu 1 660 063 1 005 721 
Viestintä ja raportointi 231 260 165 471 
Toimitilakulut 166 625 66 203 
Hallinto ja muut kulut 453 938 320 964 
Yhteensä 2 511 886 1 558 359 

Tilintarkastajan palkkiot
€ 2022 2021
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastuksesta 29 201 25 749
Veroneuvonnasta 2 108 0
Muista palveluista 72 936 47 838
Yhteensä 104 245 73 587

4. Rahoitustuotot ja -kulut 

€ 2022 2021
Osinkotuotot 52 393 181 51 115 298 
Korkotuotot lainasaamisista 0 68 014 
Muut korko- ja rahoitustuotot 211 557 15 579 
Yhteensä 52 604 738 51 198 891 

 

Muut korko- ja rahoitustuotot sisältävät yhtiön tekemien määräaikaistalletusten sekä pankkitilien korkotuotot.

€ 2022 2021
Arvonalentumiset sijoitusrahasto-osuuksista 298 701 0
Yhteensä 298 701 0

 

Arvonalentumiset ovat realisoitumattomia ja johtuvat rahastojen markkinahinnan vaihtelusta.



69Ilmastorahasto  –  Vuosiraportti 2022

VAIKUTTAVUUTTA  
RAHOITUSTOIMINNALLA

VASTUULLISTA  
YRITYSTOIMINTAA

VUOROVAIKUTUS  
SIDOSRYHMIEN KANSSA

TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS

RAPORTOINTI- 
PERIAATTEET

JOHDANTO

€ 2022 2021
Korkokulut ja muut rahoituskulut 8 812 16 266
Yhteensä 8 812 16 266

5. Tuloverot 

€ 2022 2021
Tuloverot liiketoiminnasta 9 592 260 9 584 762
Yhteensä 9 592 260 9 584 762

Taseen liitetiedot

6. Sijoitukset 

Muut osakkeet ja osuudet

€ 2022 2021
Suorat osakeomistukset listatuissa yhtiöissä 2 748 725 171 2 770 449 173
Pääomarahasto-osuudet 1 050 000 0
Yhteensä 2 749 775 171 2 770 449 173

 
Suorat osakeomistukset listatuissa yhtiöissä

Määrä Omistusosuus Kirjanpitoarvo
Neste Oyj 63 894 123 kpl 8,31 % 2 748 725 171,46 €

 
Suorat osakeomistukset listatuissa yhtiöissä

€ 2022 2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 2 770 449 173 3 779 976 317

Käyvän arvon muutos -21 724 002 -1 009 527 143

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 748 725 171 2 770 449 173

Muiden osakkeiden ja osuuksien arvon pienentyminen johtuu Neste Oyj:n kurssin heikentymisestä. Taseen vastattavaa- 
puolella vaikutus kohdistuu oman pääoman käyvän arvon rahastoon ja pitkäaikaisten velkojen laskennallisiin vero-
velkoihin, jotka ovat pienentyneet vastaavasti (liitetieto 9).

 
Pääomarahasto-osuudet

€ 2022 2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 0 0
Lisäykset 1 050 000 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 050 000 0

Muut saamiset

€ 2022 2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 6 068 014 0
Lisäykset 7 391 080 6 068 014
Kirjanpitoarvo 31.12. 13 459 094 6 068 014

Muut saamiset sisältävät yhtiön lainansaajille maksamat pääomalainat ja niille lainasopimusten mukaisesti kerty-
neet, pääomitetut korot.

Yhtiön sijoitusten merkittävimmät riskit liittyvät Nesteen omistuksen osakekurssiriskiin ja operatiivisten sijoitusten 
arvostus- ja luottoriskeihin. Osakekurssiriskillä tarkoitetaan osakkeiden kurssimuutoksista aiheutuvia arvonmuutok-
sia. Omistusten käyvän arvon muutos on esitetty Oman pääoman liitetiedossa (9). Ilmastorahaston operatiivisiin 
sijoituksiin liittyy arvostus- ja luottoriskejä erityisesti, koska toiminnan luonteeseen kuuluvasti Ilmastorahasto voi kan-
taa yksityisiä kanssasijoittajia korkeampaa riskiä yksittäisissä rahoituskokonaisuuksissa. Lisäksi yksittäiset tehtävät 
sijoitukset ovat mittaluokaltaan merkittäviä (jopa 10–50 miljoonaa euroa/sijoitus). 
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7. Rahoitusarvopaperit 

€ 2022 2021
Osuudet korkorahastoissa 76 101 299 63 800 000
Määräaikaistalletukset 19 000 000 30 000 000
Yhteensä 95 101 299 93 800 000

 

Rahoitusarvopaperit koostuvat osuuksista likvideissä korkorahastoissa ja tilinpäätöshetkellä yli 3 kk päästä eräänty-
vistä määräaikaistalletuksista. Rahoituslaskelmassa muutokset yli 3 kk päästä erääntyvissä määräaikaistalletuksis-
sa on esitetty investointien rahavirrassa. Osuudet korkorahastoissa on sisällytetty rahoituslaskelmalla rahavaroihin. 

8. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

Pitkäaikaiset

€ 2022 2021
Korkosaamiset pääomalainoista 13 881 0
Yhteensä 13 881 0

Lyhytaikaiset

€ 2022 2021
Jaksotetut välittömät verot 0 31 038
Ostolaskujen jaksotus 59 460 28 557
Jaksotettu kulujen edelleenveloitus 414 200 260 000
Jaksotetut talletuskorot 190 590 0
Yhteensä 664 249 319 595

9. Oma pääoma  

Sidottu oma pääoma

€ 2022 2021
Osakepääoma 2 500 2 500
Käyvän arvon rahasto 997 429 856 1 014 809 058
Sidottu oma pääoma yhteensä 997 432 356 1 014 811 558

Käyvän arvon rahaston muutokset

€ 2022 2021
Käyvän arvon rahasto 1.1 1 014 809 058 1 822 430 772
Voitto + / Tappio (-) käypään arvoon arvostamisesta -21 724 002 -1 009 527 143
Laskennalliset verot voitosta/tappiosta käypään arvoon arvostamisesta 4 344 800 201 905 429
Käyvän arvon rahasto 31.12. 997 429 856 1 014 809 058

Vapaa oma pääoma

€ 2022 2021
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 599 075 537 1 399 075 537
Edellisten tilikausien voitto 229 144 726 190 811 210
Tilikauden voitto 38 069 010 38 333 516
Vapaa oma pääoma yhteensä 1 866 289 273 1 628 220 263
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Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston muutokset

€ 2022 2021
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 1 399 075 537 1 399 075 537
Lisäykset 200 000 000 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 1 599 075 537 1 399 075 537

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäykset vuonna 2022 koostuvat omistajan tekemästä pääomituksesta, 
joka toteutettiin vastikkeettomana SVOP-sijoituksena.

 
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

€ 2022 2021
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 599 075 537 1 399 075 537
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 229 144 726 190 811 210
Tilikauden voitto (tappio) 38 069 010 38 333 516
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä 1 866 289 273 1 628 220 263

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 38 069 010 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

 
10. Vieras pääoma

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

€ 2022 2021
Lomapalkat sosiaalikuluineen 335 391 265 236
Kulujaksotukset 188 055 52 327
Työeläkevakuutusmaksuvelka 43 536 33 198
Verot 29 260 0
Muut 13 073 7 815
Yhteensä 609 316 358 576

Muut liitetiedot 

11. Vastuusitoumukset

Sijoitussitoumukset

€ 2022 2021
Sijoitussitoumukset 61 185 000 39 500 000

 

Sijoitussitoumukset sisältävät 31.12.2022 mennessä tehdyt rahoituspäätökset, joihin on sitouduttu, mutta joita ei ole 
vielä maksettu rahoituksen saajille. Maksuerät suoritetaan tulevina vuosina, kun sopimuksessa asetetut ehdot erille 
toteutuvat tai pääomat kutsutaan rahastoon. Ilmastorahasto on lisäksi tehnyt vuoden 2022 aikana 50,2 miljoonan 
euron edestä rahoituspäätöksiä, joista ei vielä 31.12.2022 mennessä ole allekirjoitettu rahoitussopimusta. Nämä 
eivät sisälly yllä esitettyihin sijoitussitoumuksiin.

Leasing- ja vuokrasopimuksista maksettavat määrät

€ 2022 2021
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 154 402 55 798
Myöhemmin maksettavat 41 955 35 658
Yhteensä 196 357 91 456

12. Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

Osakkeet ja osakesarjat

Kpl € Äänivalta / kpl
Osakkeet 250 2 500 1
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Tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen allekirjoitukset

Helsinki 9.3.2023

Perttu Puro 
Hallituksen puheenjohtaja

Mirva Antila 
Hallituksen jäsen

Kari Hämekoski 
Hallituksen jäsen

Juho Korpi 
Hallituksen jäsen

Petri Peltonen 
Hallituksen jäsen

Paula Laine 
Toimitusjohtaja

Mammu Kaario 
Hallituksen jäsen

Erja Turunen 
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki 9.3.2023

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintakastusyhteisö

Ylva Eriksson 
KHT
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Tilintarkastuskertomus
Ilmastorahasto Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpää-
tös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaati-
mukset.

Tilintarkastuksen kohde 
Olemme tilintarkastaneet Ilmastorahasto 
Oy:n (y-tunnus 2777483-1) tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätös sisäl-
tää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suo-
messa noudatettavan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tar-
kemmin kohdassa Tilintarkastajan velvolli-
suudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen mää-
rän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastuse-
videnssiä.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaati-
musten mukaisesti, jotka koskevat suoritta-
maamme tilintarkastusta ja olemme täyt-
täneet muut näiden vaatimusten mukaiset 
eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilin-
päätöksen laatimisesta siten, että se antaa 
oikean ja riittävän kuvan Suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimi-
tusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäi-
sestä valvonnasta, jonka ne katsovat tar-
peelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 

jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätös-
tä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön 
kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät 
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilin-
päätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toimin-
nan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö 
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa 
tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen 
varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä koko-
naisuutena väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 
antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää 
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on 
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae sii-

tä, että olennainen virheellisyys aina havai-
taan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheel-
lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai 
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi koh-
tuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin 
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpää-
töksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen 
tilintarkastukseen kuuluu, että käytäm-
me ammatillista harkintaa ja säilytämme 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkas-
tuksen ajan. Lisäksi:

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen 
olennaisen virheellisyyden riskit, suunnit-
telemme ja suoritamme näihin riskeihin 
vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen sovel-
tuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 

että väärinkäytöksestä johtuva olennai-
nen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virhees-
tä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen 
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 
tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka 
sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkas-
tuksen kannalta relevantista sisäisestä 
valvonnasta pystyäksemme suunnit-
telemaan olosuhteisiin nähden asian-
mukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta emme siinä tarkoituksessa, että 
pystyisimme antamaan lausunnon yhti-
ön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta 
sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 
kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hal-
lituksen ja toimitusjohtajan ollut asian-
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mukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja 
teemme hankkimamme tilintarkastu-
sevidenssin perusteella johtopäätöksen 
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epä-
varmuutta, joka voi antaa merkittävää 
aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toi-
mintaansa. Jos johtopäätöksemme on, 
että olennaista epävarmuutta esiintyy, 
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastus-
kertomuksessamme lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä 
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta 
koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukaut-
taa lausuntomme. Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-
tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin joh-
taa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan 
toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilin-
päätöksessä esitettävät tiedot mukaan 
lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta 
ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpää-
tös sen perustana olevia liiketoimia ja 
tapahtumia siten, että se antaa oikean ja 
riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa 
muun muassa tilintarkastuksen suunnitellus-
ta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkit-
tävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan 
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan mer-
kittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme 
tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muus-
ta informaatiosta. Muu informaatio, jon-
ka olemme saaneet käyttöömme ennen 
tämän tilintarkastuskertomuksen antamis-
päivää, on toimintakertomus.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata 
muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu infor-
maatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, 
onko muu informaatio olennaisesti risti-
riidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan 
olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuk-

sen osalta velvollisuutenamme on lisäksi 
arvioida, onko toimintakertomus laadittu 
sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on 
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuk-
sen antamispäivää käyttöömme saa-
maamme muuhun informaatioon kohdista-
mamme työn perusteella johtopäätöksen, 
että kyseisessä muussa informaatiossa on 
olennainen virheellisyys, meidän on rapor-
toitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän 
asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 9.3.2023 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö
 
Ylva Eriksson
KHT



 
Raportointiperiaatteet
Ilmastorahastolle on tärkeää raportoida sekä rahoitus-
toimintansa että oman toimintansa vastuullisuudesta  
avoimesti ja kattavasti. Vuosiraportin viimeinen osio kattaa 
GRI-standardin raportointiperiaatteet, hiilijalanjäljen ja 
rahoituskohteiden päästövähennyspotentiaalin laskenta-
periaatteet, GRI-sisältö indeksit ja Ilmastorahaston omat 
indikaattorit, sekä riippumattoman varmennusraportin. 
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GRI-raportoinnin perusteet
Ilmastorahaston vuosiraportin vastuullisuussisällöt on koostettu viitaten  
GRI Standards 2021 -yritysvastuuraportointiviitekehyksen mukaiseen 
sisältöön (with reference) Ilmastorahastolle olennaisilta osin. Lisäksi 
raportoimme Ilmastorahaston vastuullisuustavoitteiden osalta tietoja  
myös yhtiön omien indikaattoreiden mukaisesti. 

Vuosiraportin ESG-luvut on varmennettu 
niiltä osin kuin GRI-sisältöindeksissä ja var-
mennusraportissa todetaan. Varmennuksen 
on suorittanut riippumaton kolmas osapuoli, 
PricewaterhouseCoopers Oy (PwC), rajoite-
tun varmuuden edellyttämällä tavalla. 

Vuosiraportti laaditaan aina kalenterivuo-
sittain, ja tämän raportin tiedot kattavat 
Ilmastorahasto Oy:n toiminnan tilikaudelta 
1.1.2022–31.12.2022. 

Ilmastorahaston yhteiskuntavastuuraportin 
sisältöön tai laatimiseen liittyviin kysymyk-
siin vastaa yhtiön viestintä- ja vastuullisuus- 
johtaja Saara Mattero, p. 0400 114 777 ja 
saara.mattero@ilmastorahasto.fi. 

Raportoinnin rajaukset ja 
tietolähteet 

Ilmastorahasto raportoi vuosiraportissaan 
yhtiön omaa toimintaa ja henkilöstöä kos-

kevia sekä rahoitustoiminnan vaikuttavuut-
ta kuvaavia tietoja. Taloudellisen vastuun 
tunnusluvut perustuvat Ilmastorahaston kir-
janpitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen. 
Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut puoles-
taan ovat peräisin yhtiön henkilöstöhallin-
tojärjestelmistä. Ilmastorahaston ympäris-
tövastuuseen liittyvät raportoinnin rajaukset 
ja tietolähteet esitetään erikseen osiossa 
Hiilijalanjäljen laskentaperiaatteet. 

Rahoituskohteiden osalta raportilla kuva-
taan asiakkaiden Ilmastorahastolle vuosit-
tain raportoimia tietoja yhtiön edistymisestä 
kuluvan vuoden aikana, hiilijalanjäljestä, 
toteutuneista päästövähennyksistä, sekä 
muita ESG-aiheita koskevia tietoja. Rapor-
tointilaajuus riippuu siitä, onko rahoitus-
kohteelle maksettu rahoitusta ja onko 
rahoituspäätös tehty raportointivuonna vai 
aikaisemmin. Rahoituskohteiden raportoi-
dut päästövähennyspotentiaaliluvut perus-
tuvat rahoituskohdekohtaisesti räätälöityyn 
vaikuttavuusmalliin.

Kuva: Fabian Wiktor / Unsplash

mailto:saara.mattero%40ilmastorahasto.fi?subject=


77Ilmastorahasto  –  Vuosiraportti 2022

VAIKUTTAVUUTTA  
RAHOITUSTOIMINNALLA

VASTUULLISTA  
YRITYSTOIMINTAA

VUOROVAIKUTUS  
SIDOSRYHMIEN KANSSA

TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS

RAPORTOINTI- 
PERIAATTEET

JOHDANTO

Hiilijalanjäljen  
laskentaperiaatteet   
Ilmastorahaston hiilijalanjäljen on laskenut UseLess Company Oy Green-
house Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting (2004) ja GHG 
Protocol (2011) Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
-standardien mukaisesti. 

Hiilijalanjälki on laskettu pääomaosuuteen 
perustuvilla rajauksilla. Tästä syystä Ilmasto- 
rahaston kaikki päästöt tulevat käsitellyksi 
Scope 3 -luokassa (kategoriat 1, 5, 6, 7, 8 
ja 15). 

Ostetut tuotteet ja palvelut 

Ostettujen palveluiden osalta tammi-syys-
kuun luvut on kerätty kirjanpitotiedoista ja 
loppuvuoden luvut perustuvat budjetoinnin 
yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Asian-
tuntijapalveluiden ennuste on tehty toimit-
tajatasolla, huomioiden jatkuvat hankinnat 
ja loppuvuodelle tehdyt sopimukset.

Ilmastorahasto ei omista omia ajoneuvoja. 
Puhelimet, tietokoneet ja muut IT-laitteet ovat 
leasing-laitteita. Ilmastorahasto osti kalus-

teita käytettyinä vuonna 2022 ja tästä syystä 
kalusteista ei arvioitu syntyvän päästöjä. 

Rahoituspäätösvalmisteluun liittyvien asian - 
tuntijapalveluiden hiilijalanjälki laskettiin 
kustannusperusteisesti. Tarkkoja konsultti- 
palvelukohtaisia päästökertoimia ei ollut 
saatavilla. Laskennassa käytettiin kahden 
toimittajan viimeisimpien organisaatiolas-
kentojen hiilijalanjäljistä ja saman vuoden 
liikevaihdoista muodostettua keskiarvo-
päästökerrointa (t CO2-ekv/t€). Valittujen 
toimittajien liiketoiminnan katsottiin edusta-
van hyvin Ilmastorahaston hankkimia pal-
veluita. Lisäksi molempien yhtiöiden hiili- 
jalanjälkilaskenta kattoi Scope 1 ja 2 -pääs-
töjen lisäksi Scope 3 -päästöt melko laajasti. 

Muiden hankintojen päästöjen laskennas-
sa hyödynnettiin ENVIMAT-mallin (2019) 

mukaisia päästökertoimia ja IT-laitteiden 
päästökertoimet laskettiin oheislaitevalmis-
tajan esimerkkituotteiden avulla.

Jätehuolto ja itselle vuokrattu 
omaisuus 

Ilmastorahaston toimitilojen energianku-
lutus ja jätehuollon osuus on laskettu suh-
teuttamalla yhtiön käytössä olevan tilan 
pinta-ala koko kiinteistön toimistoalaan. 
Ilmastorahastolla oli joulukuussa 2022 käy-
tössä suurempi toimistoala kuin tammi- 
marraskuussa. Tämä muutos on huomioitu 
päästölaskennassa. 

Jätteiden laskennassa on huomioitu jättei-
den kuljetus käsittelypaikalle ja jätteiden 
käsittely. Jätteiden kuljetuksesta aiheutuvien 
päästöjen laskennassa hyödynnettiin VTT:n 
LIPASTO päästökertoimia. Jätteiden käsitte-
lyn ja kierrätyksen päästöt laskettiin DEFRA:n  
päästökertoimilla. 

Toimitilojen sähkön kulutuksen päästöker-
toimet perustuvat Tilastokeskuksen 2022 
tilastoihin ja lämmityksen ja viilennyksen las-
kennassa on käytetty Helenin 2021 päästö-
kertoimia.

Liike- ja töihin matkustus 

Liikematkoja tehtiin lentäen, autolla, junalla  
ja metrolla. Liikematkoja koskevat tiedot on 
kerätty matkalaskuilta ja laskuilta tammi- 
syyskuun osalta. Loppuvuoden osalta las-
kennassa on huomioitu tiedossa olevat ja 
etukäteen hankitut matkat. Muilta osin liike-
matkoja on arvioitu loka-joulukuun osalta 
aiempien kuukausien toteumien perusteella.

Henkilöstön työmatkojen päästötiedot ke- 
rättiin kyselyn avulla lokakuussa 2022. Työn-
tekijöiden töihin matkustamisen päästöt 
laskettiin etäisyyden ja käytettyjen liikkumis-
muotojen mukaan. Työmatkatiedot saatiin 
22 henkilöltä. Lisäksi yhden työntekijän työ-
matkojen päästöt laskettiin muiden työnte-
kijöiden päästöjen keskiarvon mukaan. 

Autolla matkustamisessa huomioitiin auton 
käyttövoima ja puuttuvien tietojen osal-
ta auton käyttövoimaksi oletettiin bensiini. 
Lentämisen ja junamatkustamisen pääs-
töjen laskennassa käytettiin EU:n keskiar-
vopäästökertoimia, joka lentämisen osalta 
sisältää RFI-kertoimen 1,7. Metrolla ja rai-
tiovaunulla matkustamisen hiilijalanjäljen 
laskennassa hyödynnettiin VTT:n LIPASTO- 
päästökertoimia, joiden avulla myös las-
kettiin pääsääntöisesti ajoneuvojen suorat 
päästöt ja energiankulutus. Polttoaineen 
jalostuksesta ja kuljetuksesta aiheutuneet 
päästöt laskettiin EU-komission tutkimusra-
portin päästökertoimilla.

Rahoitusportfolio ja kassavarojen 
sijoitukset

Ilmastorahaston rahoituskohdesalkun hiili-
jalanjälkeä laskettaessa otettiin huomioon 
ne rahoituskohteet, joille oli syyskuun lop-
puun mennessä maksettu rahoitusta. Rahoi-
tuskohteita pyydettiin raportoimaan Ilmas-
torahastolle niiden vuoden 2022 Scope 1 ja 2 
-päästöt. Scope 3 -päästöjä ei alkuvaihees-
sa sisällytetä laskentaan. Rahoituskohtei-
den koko vuoden hiilijalanjäljestä lasketaan 
Ilmastorahaston hiilijalanjälkeen se osuus, 
joka vastaa Ilmastorahaston rahoituksen 
osuutta rahoituskohteen koko rahoituksesta. 

Päästötietoja pyydettiin Betolarilta, Data- 
Space Europelta, Magsortilta, QHeatilta ja 
Solar Foodsilta. Myös Taaleri Bioteollisuus I  
-rahastolle on maksettu rahoitusta, mutta  
se sisällytetään Ilmastorahaston rahoitus-
kohdesalkun hiilijalanjälkilaskentaan vuo-
desta 2023 alkaen, koska rahaston ensim-
mäiset sijoitukset tehtiin vasta loppuvuodesta 
2022.  

Kassavarojen sijoitusten hiilijalanjäljen las-
kennassa huomioitiin Scope 1 ja 2 -päästöt 
suhteessa sijoitettuun pääomaan. Päästöt 
per sijoitettu 1 M€ kerättiin varainhoitajilta 
ja Ilmastorahastolle kohdennetut päästöt 
on laskettu rahastoon sijoitetun summan 
perusteella.
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Rahoituskohteiden päästövähennys-
potentiaalin laskentaperiaatteet 
Ilmastorahasto on julkaissut verkkosivuillaan katsauksen Ilmastorahaston 
rahoitustoimintaan liittyvän päästövähennyspotentiaalin arvioinnista ja 
seurannasta.  

Päästövähennyspotentiaali 

Ilmastorahaston rahoituskohteiden päästö-
vähennyspotentiaali kohdistuu Suomeen ja 
ulkomaille, ja jakautuu sekä päästökaupan 
alaisille että päästökaupan ulkopuolisille 
sektoreille. Ilmastorahaston due diligence 
-vaiheessa kullekin rahoituskohteelle laa-
ditaan kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
tämisen osalta vaikuttavuusmalli, jonka 
mukaisesti päästövähennystä arvioidaan 
ennen hankkeen toteutumista ja seurataan 
hankkeen toteutumisen jälkeen.

Laskennan tulee noudat taa päästölasken-
nan periaatteita: olen naisuus, täydellisyys, 
systemaattisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus ja 
varovaisuus.

Lähtökohtaisesti päästöarvioinnin tulee 
kattaa kaikki seitsemän Kioton pöytäkirjan 
mukaista kasvihuonekaasua: hiilidioksidi 
(CO2); metaani (CH4); dityppioksidi (N2O), 
HFC-yhdisteet, PFC-yhdisteet, rikkiheksa-
fluoridi (SF6), typpitrifluoridi (NF3). Nämä 
muunnetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi 
(CO2-ekv). Tarkastelussa pyritään käyttä-
mään olennaisuuden periaatetta.

Minimissään laskennan tulisi määrittää 
päästövaikutukset 10 vuodelle, mutta vai-
kutuksia saa esittää myös lyhyemmälle tai 
pidemmälle ajanjaksolle.

Laskennan tulee sisältää vähintään projek-
tin aiheuttamat suorat päästövaikutukset 
(esimerkiksi primary effects GHG Protocol 
-standardissa, tai Scope 1 ja 2 -päästöt 
EIB-menetelmässä). Lisäksi tulee tunnistaa 

merkittävimmät olennaiset välilliset pääs-
tövaikutukset (esimerkiksi secondary effects  
GHG Protocol-standardissa tai Scope 3 
-päästöt EIB menetelmässä).

Sijoituskohteen päästövähennys määri-
tetään päästöjen perusuran ja hankeske-
naarion erotuksena. Perusuran määrittä-
misen johtavana ajatuksena on, että se on 
voimassa olevien ja päätettyjen ohjauskei-
nojen sekä lainsäädännön alaisuudessa 
todennäköisin markkinaehtoinen tulema 
ilman rahoituksen kohteena olevan hank-
keen toteutumista. Lisäksi voidaan kiinnittää 
huomiota esimerkiksi siihen, onko päästö-
vähennys osa nykyisiä ilmastostrategian 
alaisia toimenpiteitä vai perusuran päälle 
tulevia skenaarioita.

Hankeskenaario perustuu muun muassa 
sijoituskohteen liiketoimintasuunnitelmaan 
ja arvioon teknologian suorituskyvystä ja 
skaalautuvuudesta. Potentiaalia arvioidaan 
asiakkaan lisäksi sekä Ilmastorahaston että 
ulkoisten asiantuntijoiden toimesta.

Toteutuneet päästövähennykset 

Rahoituskohteet raportoivat päästövähen-
nysten seurantatiedot osana vuosirapor-
tointiaan Ilmastorahastolle. Raportointi- 
velvollisuus alkaa rahoituspäätöstä seuraa-
vasta kalenterivuodesta, mikäli rahoituskoh-
teelle on maksettu rahoitusta. Tällöin Ilmas-
torahaston rahoituksella katsotaan olevan 
rooli toteutuvien päästövähennysten muo-
dostumisessa. 

Rahoituskohdekohtaisesti räätälöityissä 
vaikuttavuusmalleissa on määritetty vuo-
sittaista seurantaa varten tarvittavat tiedot 
esimerkiksi tuotantotekijöistä, myydyistä 
laitteista tai tuotetuista tonneista, jotka vai-
kuttavat toteutuneisiin päästövähennyk-
siin. Seurantatietojen perusteella lasketaan 
rahoituskohteen toteutuneet päästövähen-
nykset raportoitavalta vuodelta sekä päivi-
tetään tarvittaessa tulevaan päästövähen-
nyspotentiaaliin liittyvät arviot.

https://www.ilmastorahasto.fi/wp-content/uploads/Ilmastorahasto-paastovahennyspotentiaali-2022.pdf
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GRI 2: Yleiset raportointisisällöt 2021
2-1 Organisaation perustiedot Perustietoja Ilmastorahastosta Organisaation pääkonttorin sijainti on Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki.

2-2 Kestävyysraportointiin sisältyvät yksiköt GRI-raportoinnin perusteet; Hiilijalanjäljen laskentaperiaatteet
Tilinpäätös koskee vain Ilmastorahasto Oy:tä, koska yhtiöllä ei ole tytäryhtiöitä. Vuosiraportin  
vastuullisuustiedot sisältävät tietoja myös Ilmastorahaston rahoituskohteista. Lisäksi  
yhtiön hiilijalanjäljen laskentaan on sisällytetty rahoitusportfolion scope 1 ja 2 päästöt.

2-3  Raportointikausi, julkaisutiheys ja yhteystiedot GRI-raportoinnin perusteet Raportin julkistamispäivämäärä on 21.3.2023.

2-4 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia tai oikaisuja aiemmin raportoituihin tietoihin

2-5 Ulkoinen varmennus GRI-raportoinnin perusteet; GRI-sisältöindeksit;  
Riippumaton varmennusraportti

2-6 Toiminnot, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteet Perustietoja Ilmastorahastosta; Taloudellisen arvon tuottaminen Ilmastorahastolla ei ole muita olennaisia liikesuhteita. Vuoden 2022 aikana ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia Ilmastorahaston toimialoissa tai toimitusketjussa.

2-7 Henkilöstö Henkilöstö ja osaaminen

2-8 Työntekijät, jotka eivät kuulu yhtiön henkilöstöön Ilmastorahastolla ei ole ulkoisia työntekijöitä, jotka eivät kuulu yhtiön henkilöstöön.

2-9 Hallintorakenne ja hallituksen kokoonpano Yhtiön hallinto; Henkilöstö ja osaaminen Tieto ei ole saatavilla: Tietoa hallituksen jäsenten kuulumisesta aliedustettuihin yhteiskunta-
ryhmiin ei ole kerätty. Monimuotoisuutta ei ole käsitelty hallituksen jäsenten valintakriteerinä.

2-10 Hallituksen jäsenten nimeäminen ja valinta Yhtiön hallinto

2-11 Hallituksen puheenjohtajan asema Yhtiön hallinto

2-12 Hallituksen rooli organisaation merkittävien  
kestävyysvaikutusten valvonnassa

Vastuullisuuden johtaminen Ilmastorahastossa; Yhtiön hallinto; 
Ilmastorahaston sidosryhmätyö 2022

2-13 Vastuunjako kestävyysvaikutusten hallinnasta Vastuullisuuden johtaminen Ilmastorahastossa

2-14 Hallituksen rooli kestävyysraportoinnissa Vastuullisuuden johtaminen Ilmastorahastossa

2-15 Eturistiriidat Yhtiön hallinto

2-16 Kriittisten huolien kommunikointi hallitukselle Vastuullisuuden johtaminen Ilmastorahastossa Ilmastorahasto on rahoitustoimintaa harjoittava yhtiö. Sen oman toiminnan mahdolliset
suorat vaikutukset sidosryhmiin ovat hyvin pieniä. Sidosryhmiin kohdistuvien eri vaikutusten 
tunnistaminen on osa vuonna 2023 toteutettavaa olennaisuusanalyysia ja kehitystyötä.

2-17 Hallituksen kollektiivinen tieto Yhtiön hallinto



80Ilmastorahasto  –  Vuosiraportti 2022

VAIKUTTAVUUTTA  
RAHOITUSTOIMINNALLA

VASTUULLISTA  
YRITYSTOIMINTAA

VUOROVAIKUTUS  
SIDOSRYHMIEN KANSSA

TILINPÄÄTÖS JA 
TOIMINTAKERTOMUS

RAPORTOINTI- 
PERIAATTEET

JOHDANTO

GRI-standardin numero Nimi Sijainti raportilla Lisätiedot ja poikkeamat Varmennettu sisältö 

2-18 Hallituksen suoriutumisen arviointi Yhtiön hallinto

2-19 Palkitsemispolitiikka Yhtiön hallinto; Henkilöstö ja osaaminen

2-20 Palkitsemisprosessi Yhtiön hallinto; Henkilöstö ja osaaminen

2-21 Kokonaisvuosipalkkioiden suhdeluku Henkilöstö ja osaaminen 

Laskennassa on käytetty kuukausipalkkoja. Niiden henkilöiden osalta, jotka ovat olleet  
työssä vain osan vuodesta, vuosiansio on projisoitu niin kuin henkilöt olisivat olleet töissä 
koko vuoden. Lomarahojen vaikutusta ei ole huomioitu, sillä niiden kertymistapa on  
kaikilla sama ansioihin, lakisääteisiin lomapäiviin ja työehtosopimukseen perustuen.   

2-22 Kestävän kehityksen strategiaa koskeva lausunto Toimitusjohtajan katsaus; Yhteiskuntavastuun periaatteet  
rahoitustoiminnassa

2-23 Toimintaperiaatteita koskevat sitoumukset
Vastuullisuuteen liittyvät riskit, mahdollisuudet ja vaikutukset;  
Vastuullisuuden johtaminen Ilmastorahastossa; Vastuulliset  
toimintatavat; Osallistavaa sidosryhmäyhteistyötä

2-24 Vastuullisen liiketoiminnan toimintaperiaatteiden  
soveltaminen ja toimeenpano Vastuulliset toimintatavat; Henkilöstö ja osaaminen 

2-25 Prosessit negatiivisten vaikutusten välttämiseksi Ei ole raportoitu - osa 2023 kehitystyötä

2-26 Huolenaiheiden ja epäiltyjen väärinkäytösten  
ilmoittaminen Vastuulliset toimintatavat

2-27 Lakien ja säädösten noudattaminen Vastuulliset toimintatavat

2-28 Jäsenyydet järjestöissä tai edunvalvonta-
organisaatioissa Osallistavaa sidosryhmäyhteistyötä

2-29 Lähestymistapa sidosryhmäyhteistyöhön Osallistavaa sidosryhmäyhteistyötä

2-30 Kollektiivisesti neuvotellut työehtosopimukset Henkilöstö ja osaaminen 

GRI 3: Olennaiset aiheet 2021

3-1 Olennaisten aiheiden määrittely Vastuullisuuden johtaminen Ilmastorahastossa
Olennaiset aiheet on määritetty sisäisesti ja yhtiön toimiohje huomioiden. Raportointia 
kehitetään keväällä 2023 toteutettavan keskeisiä sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä osallista-
van olennaisuusanalyysin tulosten perusteella.

3-2 Lista olennaisista aiheista Vastuullisuuden johtaminen Ilmastorahastossa; GRI-sisältöindeksit Vuoden 2022 vuosiraportissa ei ole merkittäviä muutoksia olennaisissa aiheissa verrattuna 
vuoden 2021 yhteiskuntavastuuraporttiin.

Taloudelliset standardit

GRI 201: Taloudelliset tulokset 2016 
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Taloudellisen arvon tuottaminen 

201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja  
jakaminen Taloudellisen arvon tuottaminen 
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201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Taloudellisen arvon tuottaminen; Toimitusjohtajan katsaus;  
Toimintakertomus; Tilinpäätös 

GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset 2016

3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Taloudellisen arvon tuottaminen
203-2 Keskeisimmät välilliset taloudelliset vaikutukset  

ja niiden laajuus
Taloudellisen arvon tuottaminen

GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus 2016

3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Henkilöstö ja osaaminen 

205-2 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettely-
tapoihin liittyvä kommunikaatio ja koulutus

Yhtiön hallinto; Vastuulliset toimintatavat; Henkilöstö ja osaaminen Korruption vastaiset periaatteet sisältyvät Ilmastorahaston Code of Conduct -ohjeistukseen 
(CoC). Kaikki työntekijät sitoutuvat CoC:n noudattamiseen työsopimuksen allekirjoituksen 
yhteydessä ja se sisältyy uusien työntekijöiden perehdytysmateriaaleihin. Henkilöstöä sekä 
yhtiön hallitusta tiedotetaan ja tarpeen vaatiessa koulutetaan ohjeistuksia päivitettäessä. 
CoC-ohjeistus sisältyy kaikkiin yhtiön asiakassopimuksiin ja merkittäviin kumppanisopimuk-
siin. Hallitus hyväksyy CoC-ohjeistuksen ja sen päivitykset. Korruption vastaisista käytännöistä  
ei järjestetty koulutusta vuonna 2022. Code of Conductin lukumäärällista tai prosentuaalista 
kattavuutta kumppanisopimuksissa ei ole raportoitu.

205-3 Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja 
niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 

Vastuulliset toimintatavat

Ympäristöstandardit

GRI 302: Energia 2016
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus  

302-1 Organisaation oma energiankulutus Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

GRI 305: Päästöt 2016
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

305-1 Suorat kasvihuonepäästöt (Scope 1) Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

305-2 Epäsuoran energian kasvihuonekaasupäästöt 
(Scope 2) Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
(Scope 3)

Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus Ilmastorahaston vertailuvuodeksi asetetaan vuosi 2022, jota vasten kasvihuonekaasu- 
päästöjen vähentämistavoitteet tullaan asettamaan.  
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GRI 306: Jäte 2020
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

306-1 Jätteiden synty ja niihin liittyvät merkittävät  
vaikutukset Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

306-2 Merkittävien jätteistä aiheutuvien vaikutusten 
hallinta Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus

306-3 Syntyneiden jätteiden määrä Ilmastorahaston oman toiminnan ympäristövastuullisuus Ilmastorahaston laskennallinen osuus koko kiinteistön jätteistä on mukana hiilijalanjäljen  
laskennassa. Varsinaisia jätemääriä ei raportoida, koska kyseessä on laskennallinen osuus. 

Sosiaaliset standardit

GRI 401: Työllistäminen 2016
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Henkilöstö ja osaaminen 

401-1 Uudet rekrytoinnit ja työntekijöiden vaihtuvuus Henkilöstö ja osaaminen 

401-2
Edut, joita tarjotaan vakituisille työntekijöille ja 
joita ei tarjota määräaikasille tai osa-aikaisille 
työntekijöille

Työhyvinvointi ja -terveys

403: Työterveys ja -turvallisuus 2018
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Työhyvinvointi ja -terveys

403-1 Työterveyden ja työturvallisuuden johtamis-
järjestelmät

Työhyvinvointi ja -terveys

403-2 Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta ja  
vaaratilanteiden tutkinta

Työhyvinvointi ja -terveys

403-3 Työterveyspalvelut Työhyvinvointi ja -terveys

403-4 Työntekijöiden osallistuminen ja konsultointi  
työterveys- ja turvallisuusasioihin sekä näistä 
viestiminen työntekijöille 

Työhyvinvointi ja -terveys

403-5 Työterveys ja -turvallisuuskoulutus Työhyvinvointi ja -terveys

403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Työhyvinvointi ja -terveys

403-7 Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan organi-
saatioon liittyvien työterveys- ja työturvallisuus-
vaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen

Työhyvinvointi ja -terveys

403-8 Työterveyden ja työturvallisuuden johtamis-
järjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät

Työhyvinvointi ja -terveys
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403-9 Työhön liittyvät tapaturmat Työhyvinvointi ja -terveys

403-10 Työperäiset sairaudet Työhyvinvointi ja -terveys

404: Koulutus ja henkilöstön kehittäminen 2016
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Henkilöstö ja osaaminen 

404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Henkilöstö ja osaaminen 

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen  
oppimiseen liittyvät ohjelmat Henkilöstö ja osaaminen 

404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit Henkilöstö ja osaaminen 

405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo 2016
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Ei ole raportoitu - osa vuoden 2023 kehitystyötä

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Henkilöstö ja osaaminen 

406: Syrjimättömyys 2016
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Ilmastorahaston toiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinta Raportoitu osittain

406-1 Syrjintätapaukset ja tehdyt toimenpiteet Henkilöstö ja osaaminen 

418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja 2016 

3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Vastuulliset toimintatavat; Ilmastorahaston toiminnan keskeiset 
riskit ja niiden hallinta

418-1 Asiakastietojen luottamuksellisuuden vaarantu-
miseen tai katoamiseen liittyvät valitukset Vastuulliset toimintatavat

RAHOITUSTOIMIALAN TUNNUSLUVUT
FS 1 Yhteiskuntavastuun periaatteet liiketoiminnoissa Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa

FS 2 Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien  
arviointi liiketoiminnoissa Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa

FS 3 Menettelytavat asiakkaiden yhteiskuntavastuun  
sopimuksenmukaisuuden valvontaan

Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa;  
Ilmastorahaston rahoitusportfolio kokonaisuutena 

FS 4 Menettelytavat henkilöstön yhteiskunta-
vastuuosaamisen lisäämiseen Henkilöstö ja osaaminen 

FS 5 
Vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppa-
neiden tai sijoittajien kanssa liittyen yhteiskunta-
vastuun riskeihin ja mahdollisuuksiin

Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa
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FS 6 Tuoteportfolion jakauma liiketoiminnoittain ja 
sektoreittain

Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa;  
Ilmastorahaston rahoitusportfolio kokonaisuutena

FS 7 Erityistä sosiaalista hyötyä tuottavien tuotteiden 
ja palvelujen kokonaisarvo Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa

FS 8 Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden 
ja palvelujen kokonaisarvo

Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa;  
Ilmastorahaston rahoitusportfolio kokonaisuutena

FS 9
Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun periaatteiden 
ja riskien arviointimenetelmien auditoinnin  
kattavuus ja tiheys

Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun periaatteet ja riskienarviointimenetelmät eivät  
kuuluneet sisäisen tarkastuksen laajuteen vuonna 2022.

FS 10 Vuorovaikutus vastuullisuuskysymyksissä arvo-
paperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa

Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa;  
Vuoden 2021 rahoituskohteiden raportointi

FS 11 Osuus sijoituksista, joita arvioidaan ympäristö- 
ja sosiaalisten vaikutusten osalta

Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa;  
Vuoden 2021 rahoituskohteiden raportointi

FS 12 Äänestysperiaatteet Yhteiskuntavastuun periaatteet rahoitustoiminnassa;  
Yhtiön hallinto

ILMASTORAHASTON INDIKAATTORIT 

IR 1
Rahoituskohteiden teoreettinen yhteenlaskettu 
10 vuoden kumulatiivinen päästövähennys-
potentiaali

Vuoden 2022 rahoituskohteiden vaikutuspotentiaalin arviointi;  
Vuoden 2021 rahoituskohteiden raportointi

Vuoden 2022 ja 2021 rahoituskohteiden teoreettiset 10 vuoden päästövähennyspotentiaali-
arviot perustuvat alkuperäisiin rahoituspäätösvuoden laskelmiin.

IR 2 Vuoden 2021 rahoituskohteiden toteutuneet  
päästövähennykset Vuoden 2021 rahoituskohteiden raportointi
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Riippumattoman varmentajan  
varmennusraportti 
Ilmastorahasto Oy:n johdolle  

Olemme Ilmastorahasto Oy:n (myöhemmin 
myös yhtiön) johdon pyynnöstä suorittaneet 
rajoitetun varmuuden antavan toimeksian-
non, jonka kohteena ovat olleet tietyt vastuul-
lisuustiedot raportointikaudelta 1.1.-31.12.2022 
yhtiön Vuosiraportissa 2022 (jäljempänä Tie-
tyt vastuullisuus tiedot). Varmennetut tiedot 
käyvät ilmi yhtiön GRI-indeksistä 2022. 

Tietyt vastuullisuustiedot  

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksian-
tomme kohteena olivat seuraavat tiedot: 
• Yleisen sisällön, taloudellisen-ja ympäris-

tövastuun ja rahoitustoimialan tunnusluvut, 
jotka ovat identifioitu yhtiön Vuosiraportis-
sa 2022 liitteenä esitetyssä GRI-indeksissä.   

Johdon vastuu 

Yhtiön johto vastaa Tiettyjen vastuullisuus-
tietojen laatimisesta raportointikriteeristön 
eli yhtiön Vuosiraportissa 2022 kuvattujen 

raportointiohjeiden, GRI Standards of the 
Global Reporting Initiative -standardien, 
G4 Financial Services Sector Disclosures 
-ohjeiston ja yhtiön sisäisten raportointioh-
jeiden mukaisesti. Yhtiön johto vastaa myös 
sellaisen sisäisen valvonnan järjestämises-
tä, jonka johto katsoo tarpeelliseksi, jotta on 
mahdollista laatia Tietyt vastuullisuustiedot, 
joissa ei ole väärinkäytöksistä tai virheistä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Varmentajan riippumattomuus, 
muut eettiset vaatimukset ja 
laadunvalvonta 

Olemme noudattaneet IESBAn (the Inter-
national Ethics Standards Board for 
Accountants) antamien Eettisten sääntöjen 
tilintarkastusammattilaisille mukaisia riip-
pumattomuusvaatimuksia ja muita eettisiä 
vaatimuksia. Näiden sääntöjen pohjana 
olevat perusperiaatteet ovat rehellisyys, 
objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja 
huolellisuus, salassapitovelvollisuus ja 
ammatillinen käyttäytyminen. 

PricewaterhouseCoopers Oy soveltaa kan-
sainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC 
1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa laadunval-
vontajärjestelmää. Siihen kuuluu dokumen-
toituja toimintaperiaatteita ja menettelyta-
poja, jotka koskevat eettisten vaatimusten, 
ammatillisten standardien sekä sovelletta-
vien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien 
vaatimusten noudattamista. 

Varmentajan velvollisuudet 

Meidän velvollisuutenamme on esittää 
suorittamiemme toimenpiteiden ja hank-
kimamme evidenssin perusteella Tietyistä 
vastuullisuustiedoista rajoitetun varmuuden 
antava johtopäätös. Olemme suorittaneet 
rajoitetun varmuuden antavan toimeksian-
non kansainvälisen varmennustoimeksian-
tostandardin ISAE 3000 (uudistettu) ”Muut 
varmennustoimeksiannot kuin menneitä 
kausia koskevaan taloudelliseen informaa-
tioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluon-
teinen tarkastus”. Tämä standardi edellyt-
tää, että suunnittelemme ja suoritamme 

toimeksiannon hankkiaksemme rajoitetun 
varmuuden siitä, onko Tietyissä vastuulli-
suustiedoissa olennaista virheellisyyttä. 

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksian-
nossa evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat 
rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden 
antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi 
siinä saadaan vähemmän varmuutta kuin 
kohtuullisen varmuuden antavassa toimek-
siannossa. Varmennustoimeksiantoon kuuluu 
toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi Tiettyi-
hin vastuullisuustietoihin sisältyvistä luvuista ja 
niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpi-
teiden valinta perustuu varmentajan harkin-
taan ja arvioihin riskeistä, että Tietyissä vas-
tuullisuustiedoissa on olennainen virheellisyys. 

Olemme toteuttaneet muun muassa seu-
raavat toimenpiteet: 
• Haastatelleet yhtiön ylintä johtoa; 
• Haastatelleet Tiettyjen vastuullisuustie-

tojen sisältämien tietojen keruusta ja 
raportoinnista vastaavia henkilöitä; 

• Arvioineet yhtiön raportointiohjeiden ja 
menettelytapojen soveltamista; 

• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja täy-
dellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista 
ja järjestelmistä otospohjaisesti; 

• Testanneet tietojen yhdistelyä ja suoritta-
neet uudelleenlaskentaa otospohjaisesti; 

• Arvioineet Tiettyjen vastuullisuustietojen 
esittämistavan oikeellisuutta. 

Rajoitetun varmuuden antava 
johtopäätös 

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankki-
mamme evidenssin perusteella tietoomme ei 
ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, 
ettei Ilmastorahasto Oy:n Tiettyjä vastuulli-
suustietoja raportointikaudelta 1.1.-31.12.2022  
ole kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu asian-
mukaisesti raportointikriteeristön perusteella. 

Varmennusraporttiamme luettaessa on otet-
tava huomioon Tiettyjen vastuullisuustietojen 
tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat luontai-
set rajoitteet. 

Tämä varmennusraportti on laadittu toimek-
siantomme ehtojen mukaisesti. Vastaamme 
työstämme, varmennusraportista ja esittä-
mistämme johtopäätöksistä vain Ilmastora-
hasto Oy:lle, emme kolmansille osapuolille. 

Helsinki 13. päivänä maaliskuuta 2023 

PricewaterhouseCoopers Oy 

Tiina Puukkoniemi 
Partner, KHT 
ESG raportointi- ja varmennuspalvelut     

Ylva Eriksson 
Partner, KHT  
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