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Ilmastorahaston 2021 tulosten ja 2022 näkymien yleiskuva
2021: 7 päätöstä, yht. 45.5MEUR (keskitiketti 6.5MEUR)
•

•

•

3 laitosinvestointia
•
•
•

SolarFoods 10MEUR
P2X 10MEUR
Joensuu Biocoal 5MEUR

•
•
•

Elstor 4MEUR
Magsort 4.5MEUR
Aurelia Turbines 5MEUR

•

Betolar markkinapaikka 7MEUR

3 fyysisen ratkaisun käyttöönoton vauhditusta:

2022: Toiminnan monipuolistaminen ja laajentaminen
•

•

1 digitaalinen ratkaisu:

Rahoituspäätösvolyymitavoitteena strategian
mukainen 80MEUR vuonna 2022
Toiminnan monipuolistaminen:
• Päästövähennyksiä mahdollistavat digitaaliset ja
fyysiset alustat
• Asiakaskunnan monipuolistaminen
• Instrumenttien täydentäminen, ml.
valmistautuminen mahdolliseen asymmetriseen
instrumenttiin

•

6MEUR ulos maksettu

•

Deal flow vahva: 319 rahoituskohdetta 31.12.21

•

Erityistehtävälaki, kokonaisarviointi

•

Strategia: Luotu

•

Strategia: Toimeenpano jatkuu & päivitys

•

Hallinto: Perusrakenteet luotu

•

Hallinto: Jatkokehitys, ml. sisäinen tarkastus

•

Näkyvyys: Neutraalia

•

Näkyvyys: Tavoitellaan näkyvyyden kasvua

10.6.2022
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Ratkaisu: RUOKA
Rahoituksen kohde: LAITOS
Rahoitus: 10M€ pääomalaina, lisäksi
vaihto-oikeus omistusosuuteen.

Ratkaisu: ENERGIAVARASTO
Rahoituksen kohde: käyttöönoton
vauhdittaminen
Rahoitus: enintään 4M€ pääomalaina,
lisäksi vaihto-oikeus omistusosuuteen.

Ratkaisu: SEMENTTIKORVIKKEIDEN
DIGIMARKKINAPAIKKA
Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu
digitaalisen alustan kaupallistamiseen
Rahoitus: 7M€ pääomalaina, johon sisältyy
korkopreemio.

Ratkaisu: VIHREÄÄ VETYÄ TEOLLISUUTEEN
JA LIIKENTEESEEN
Rahoituksen kohde: vihreän vedyn
tuotantoLAITOS
Rahoitus: 10 M€ pääomalaina, johon
sisältyy konversio-oikeus
kestävyyskannustimella.
10.6.2022
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Ratkaisu: TERÄSTEOLLISUUDEN
KIERTOTALOUS
Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu
laiteinvestointien rahoittamiseen
Rahoitus: 4,5M€ pääomalaina, jossa on
lisäksi voitto-osuuskomponentti.

Ratkaisu: VETYTURBIINEJA TEOLLISUUTEEN
Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu
sellaisten turbiinien rahoittamiseen, joissa on
merkittävä päästövähennyspotentiaali.
Rahoitus: 5M€ pääomalaina, johon liittyy
konversio-oikeus kestävyyskannustimella.

JOENSUU BIOCOAL

Ratkaisu: KIVIHIILTÄ KORVAAVAA
TORREFIOITUA BIOMASSAA TEOLLISUUTEEN
Ilmastorahaston rahoituspäätös: 12/2021
Rahoituksen kohde: LAITOS
Rahoitus: 5M€ pääomalaina, johon sisältyy
konversio-oikeus exitin yhteydessä.

Ilmastorahaston rahoituksen päästövähennysvaikutusten
arviointi käynnissä

• Ilmastorahaston kohteilla
keskenään hyvin erilaiset
roolit päästövähennyksissä:

Kansainvälinen
päästökaupan
ulkopuolinen
sektori

Päästökauppa

Ei päästökauppa

Sektori

EU:n
taakanjakosektori

Päästökauppasektori
kansainvälisesti

Suomen
taakanjakosektori

Päästökauppasektori
Suomessa

Kansainvälinen
Maantieteellinen painottuminen
10.6.2022
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Suomi

• Kansainvälisille markkinoille
tähtäävillä disruptiivisilla
ratkaisuilla, kuten SolarFoods
ja Betolar, on onnistuessaan
edellytyksiä kymmenien
miljoonien tonnien CO2
päästövähennyksiin, mutta
näiden saavuttamiseen liittyy
merkittäviä epävarmuuksia
ja ne edustavat
suomalaisten innovaatioiden
hiilikädenjälkeä kotimaisten
päästövähennysten sijaan

• Ilmastorahaston
rahoituskohteiden
päästövähennyskontribuutio
jäsennetään omistajan
käyttöön 14.3. mennessä

TALOUSKATSAUS

Toteutuneet operatiiviset kustannukset 1-12/2021
Operatiiviset kulut kuukausittain (tuhatta euroa)

500

Toteuma
Budjetti

349

343
259
218

247
174 169

3

4

401
374
333

313
271
219

193

138
99

127

2

536

518

399

374 365 367

1

Operatiiviset henkilömäärään suhteutettuna

5

6

7
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• Ilmastorahaston budjetti vuodelle 2021 hyväksyttiin huhtikuussa 2021 ja se on kokonaisuudessaan 4,02 M€. Ilmastorahaston
kulut vuonna 2021 jäivät n. 0,76 M€ eli 19% alle budjetin ollen yhteensä n. 3,26 M€.
• Kulut per henkilö olivat 2021 n. 35 K€ vrt. 51 KEUR 2020. Laskua 32 %. Tässä vertailussa ei operaatioiden ja viestinnän kuluja.
10.6.2022
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TALOUSKATSAUS

Ilmastorahaston osakeomistusten kehitys
Ilmastorahaston osakeomistusten kehitys, viimeiset 600 päivää (m€)

Omistusten siirto
18.12.2020

Nesteen osingot

Ilmastorahaston osakeomistusten markkinaarvo 31.12.2021
•

Ilmastorahaston osakeomistusten tasearvo
koostuu 8,3% osuudesta Neste Oyj:n
osakkeista.

•

Ilmastorahaston omistusten arvo oli 31.12. n.
2,8 miljardia euroa Nesteen osakekurssin
ollessa 43,36 € / osake.

•

Tilinpäätöspäivän jälkeen kurssi on laskenut
ollen 1.2.2022 40,18 € / osake (omistusten
arvo 2,6 mrd. euroa)

•

Vaken muut omistukset (Altia, Posti, Nordic
Morning Group, Vapo) siirrettiin 18.12.2020
takaisin valtion suoraan omistukseen

•

Vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksettiin osinkoa 0,80 euroa osaketta kohti, mikä Ilmastorahaston osakkeiden
lukumäärällä tarkoitti 51,1 M€ osinkotuottoja. 1. erä osingoista maksettiin 12.4.2021 ja toinen erä 12.10.2021.

•

Neste julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 10.2.2022. Analyytikkoennusteiden mukaan osakekohtainen osinko vuodelta 2021 olisi
edellisen vuoden tasolla eli 0,80 € / osake. Näin ollen Ilmastorahaston osuus olisi 51,1 M€.

•

Osinkotuloista maksetaan verot yhtiöverokannan mukaisesti (20%).

10.6.2022
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HENKILÖSTÖKYSELY 2022

10.6.2022
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Muutokset verrattuna 2021 ja uudet kysymykset kursivoitu.
N=11 (max 12)

DEALFLOW KOKONAISKUVA | 13.1.2022

Dealflow pysytellyt yli 300 tasolla Q4/21 alkaen
Rahoitusehdotusten lukumäärä rahoituskategorioiden mukaan
303

303

•

Laitosinvestoinnit

•
Kaupallinen
skaalaus

Alustat
Rahoituskategoriat

• 259 kaupallista skaalausta,
joka sisältää 21 erityisrahastoaihiota
• 44 päästövähennyksiä
mahdollistavaa alusta-aihiota
10.6.2022

Fyysisten ratkaisujen
skaalaus

Digiratkaisujen
skaalaus
Fyysinen infrastruktuuri
Digitaaliset alustat
Rahoituskohdetyypit
• Laitosinvestoinnit 87, joista 7 ESR*
• Fyysisten ratkaisujen skaalaus 129, joista
14 ESR*
• Digiratkaisujen skaalaus 43
• Fyysinen infrastruktuuri 15
• Digitaaliset alustat 29
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*erityissijoitusrahastot

•

Asiakkaiden ilmoittama
kokonaisrahoitustarve 6,5 mrdEUR
Asiakkaiden toive Ilmastorahaston
rahoitusosuudeksi 1,3 mrdEUR
Huomioita rahoitustarpeesta:
• Alkuvaiheessa rahoitustarve
voi olla arvioitu yläkanttiin
• Rahoitustarve ajoittuu noin
kahden seuraavan vuoden
ajalle
• Koko rahoitustarve kohdistuu
alustavan arvion mukaan
Ilmastorahaston kriteerit
täyttäviin vihreän siirtymän
hankkeisiin

Vuoden 2022 prioriteettina toiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen
Työkokonaisuuksia

•

Ilmastorahaston rahoituskategorioiden (ilmastoratkaisujen kaupalliset skaalaukset ja
päästövähennyksiä mahdollistavat alustat) asiakasryhmien tarkentaminen & aktivointi
Rahoituksellisen lisäarvon täsmennys asiakasryhmittäin

Instrumentaation kehittäminen

•
•
•

Rahastoinstrumentin linjausten tarkennus & toimeenpano
Asymmetrisen rahoitusinstrumentin vaihtoehdot ja valmistautuminen
Asiakasryhmien tarpeista lähtevä instrumenttien ja tikettikoon jatkokehitystarve

Rahoituskriteerien jatkokehitys

•
•
•

Päästövähennysten arvioinnin tarkentaminen
DNSH ja taksonomianmukaisuus: tarkennetut soveltamisohjeet
Biodiversiteetti, luonnonvarojen käyttö sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus

EU-rahoitus

•
•

Sijoitusneuvoston palautteen huomioiminen
EU-rahoitukseen kytkeytymisen vaihtoehdot ja toteutussuunnitelma

HR ja kyvykkyydet

•
•

HR- ja kyvykkyysstrategian päivitys
Huippuosaamisen hyödyntäminen Ilmastorahaston toiminnan kehittämisessä; advisory board
tms?

•

Ilmastorahaston talouden kokonaismallin päivitys, erityisesti kassavarojen ja uuden 300MEUR
käsittely ja mallinnus

•

Instrumentaatio – talousmalli – riskienhallinta kokonaisuus. Linkit sisäisen valvonnan kehittyvään
kokonaisuuteen.
Portfoliomallinnus: olemassa olevat kohteet, malli tulevasta salkusta, arvonmääritykset

Asiakkuuksien kehittäminen

Talousmalli
Portfolio- ja riskienhallinnan
10.6.2022
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Kokoukset
Kokous Q1

Kokous Q2

-pidempi
työpajakokous
yhdessä IR
hallituksen kanssa

Kokous Q3

Kokous Q4

Agenda
•
•
•
•
•

Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen
Alustava vuosisuunnitelma sijoitusneuvoston vuoden 2022 kokouksille
Katsaus Ilmastorahastosta annettavan lain valmistelutilanteeseen
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•

Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen
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Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat

•
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Lausunnonantajat
• Elinkeinoelämän keskusliitto EK

• Valtioneuvosto kanslia

• Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK ry

• Sisäministeriö (ei lausuttavaa)

• Energiateollisuus ry

• Ympäristöministeriö

• Suomen Yrittäjät ry
• Finanssiala ry
• Teknologiateollisuus ry
• Pääomasijoittajat ry
• Luke Luonnonvarakeskus

• Työ- ja elinkeinoministeriö

• Sosiaali- ja terveysministeriö
• Valtiovarainministeriö
• Oikeusministeriö

• Liikenne- ja viestintäministeriö

• Suomen ympäristökeskus SYKE

• Innovaatiorahoituskeskus Business
Finland

• 2 kansalaisaktiivia

• Ilmastorahasto Oy

Lausuntopalaute: yleiskuva
• Lausuntoja annettiin yhteensä 21 kpl.
• Lausunnot avaavat näkymän Ilmastorahaston keskeisten
sidosryhmien painotuksiin sekä toiveisiin Ilmastorahaston
toiminnalle.
• Pääsääntöisesti lakiesityksen koettiin selkeyttävän
Ilmastorahaston asemaa ja olevan tarpeellinen, perusteltu
ja arvokas.
• Lähtökohtaisesti myös mahdollisuutta valtiotukien
myöntämiseen pidettiin kannatettavana. Edellytyksenä
kuitenkin, että markkinoilla säilyy tasavertainen
kilpailuasetelma.
10.6.2022
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Lausuntopalaute: toiminnan tarkoitus
• Toimialoja ei tulisi määrätä laissa liian rajoittavasti, jotta
toiminnassa voitaisiin huomioida teknologia- ym. kehitys.
• Lain tulisi mahdollistaa myös ilmastonmuutoksen
sopeutumiseen liittyvien hankkeiden rahoittaminen.
• Maa- ja metsätaloussektori sekä maankäyttösektori tulisi
mainita osana yhtiön ydintoimintaa.
• Digitalisaation roolista yhtiön toiminnassa erilaisia näkemyksiä:

• Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuden kilpailukyvyn kivijalka
• Sisältää muutakin kuin ilmastonmuutoksen torjuntaan tai
vähähiilisyyteen liittyvää toimintaa
• Vihreän siirtymän vauhdittamisen tärkein työkalu
• Poikkeaa yhtiön varsinaisesta tarkoituksesta ja tulisi rajata tilanteisiin,
jossa digitalisaatio liittyy ilmastomuutoksen ehkäisyyn ja vähähiilisyyden
edistämiseen

10.6.2022
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Lausuntopalaute: yhtiön tehtävät
• Pidettiin kannatettavana, että laki mahdollistaa laajan
keinovalikoiman rahoituksen toteuttamiseen.
• Toisaalta tuotiin esille, että laki on keinovalikoiman osalta hyvin
rajoittava: tiukasti tulkiten muut kuin laissa nimenomaisesti
todetut sijoitukset eivät ole sallittuja.
• Esitettiin harkittavaksi, olisiko tarkoituksenmukaista sallia
vähäiset (kassavarojen) sijoitukset Ilmastorahasto Oy:n oman
rahoitusaseman turvaamiseksi esimerkiksi hyvin osinkoa
maksavaan pörssiyhtiöön.
• Lakia esitettiin täsmennettäväksi myös siten, että
Ilmastorahaston tehtävänä on kehittää
pääomasijoitusmarkkinaa tekemällä rahastosijoituksia IR:n
tavoitteita vastaaviin pääomasijoitusrahastoihin.
10.6.2022
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Lausuntopalaute: Organisointi
• Sijoitusneuvoston suhdetta omistajaohjaukseen tai yhtiön
hallitukseen ei oltu kaikissa lausunnoissa täysin ymmärretty.
• Kiinnitettiin huomiota siihen, että myös maa- ja
metsätalousministeriöllä on IR:n toimialan näkökulmasta
relevanttia asiantuntemusta, mikä tulisi huomioida
sijoitusneuvoston kokoonpanossa.
• Esitettiin säädettäväksi, että hallituksessa tulee olla riittävästi
edustettuina mm. sijoitus- ja rahoitustoiminnan,
ilmastonmuutoksen ja vastuullisen yritystoiminnan
asiantuntijoita.
• Esitettiin myös säädettäväksi ympäristöministeriön edustajan
kuulumisesta hallituksen kokoonpanoon, millä varmistettaisiin
ilmasto- ja ympäristönäkökulmien huomiointi.
10.6.2022
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Lausuntopalaute: toiminnan ohjaaminen
• Toimiohjeesta useita näkemyksiä, kuten:

• Kannatettavaa, että nostetaan lain tasolle toimiohjeen linjaukset toiminnan
tarkoituksesta, tehtävistä ja organisoinnista.
• Toisaalta toimiohje ja yhtiöjärjestys olisivat lainsäädäntöä joustavampi ratkaisu.
• Toimiohje ei ole osakeyhtiölaissa määritelty yhtiön toiminnan ohjauksen väline.
• Onko perusteltua säätää toimiohjeesta laissa? Mikä on sen suhde muuhun
sääntelyyn? Minkälaiset vastuut ja velvoitteet toimiohjeen mukaisesta
toiminnasta syntyy yhtiön hallitukselle ja johdolle?
• Tulisi mahdollistaa myös MMM:n osallistuminen toimiohjeen valmisteluun

• Omistajan toimeksiantoihin myös useita näkökulmia:

• Tulisi säätää, että annettavien toimeksiantojen tulee liittyä olennaisesti
ilmastopolitiikkaan.
• Tulisi perustella, miksi ehdotetaan osakeyhtiölaista sekä valtion
yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetusta laista poikkeavaa
sääntelyä.
• Toiminnan tehokkuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi tulisi avata
toimeksiannon dokumentaatiota, prosessia ja reunaehtoja tarkemmin.
• Toimeksiannot tulisi käsitellä työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä
valtioneuvostossa.

10.6.2022
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Lausuntopalaute: taloudelliset toimintaperiaatteet
• Eriäviä näkemyksiä liiketaloudellisesta kannattavuudesta pitkällä aikavälillä:

• Liiketaloudellista kannattavuutta pidettiin tärkeänä. Todettiin kuitenkin jäävän
epäselväksi, miten kannattavuus suhteutuu valtiontukeen ja siihen liittyvään
osittaiseen tuottovaatimuksesta luopumiseen.
• Vaatimuksen koettiin myös olevan ristiviidassa yhtiön erityistehtäväluonteen kanssa.
• Toisaalta esitettiin, että kaikkien hankkeiden tuottovaatimuksesta tulisi luopua. Tämä
mahdollistaisi todellisten edelläkävijäratkaisujen kehittämisen ja todennäköisesti
parantaisi pitkällä aikavälillä yhtiön taloudellista kannattavuutta.

• Yhtiön toiminnan rahoituksen osalta pidettiin tärkeänä, että yhtiö toimisi
lähtökohtaisesti pääomiensa tuotoilla.
• Toisaalta painotettiin, että tavoitteena tulisi olla Ilmastorahaston toiminnan
laajuuden, vuosittaisen rahoitusvolyymin ja yhtiön käytettävissä olevan
pääoman merkittävä kasvattaminen.
• Valtion lisäarvoa pidettiin keskeisenä edellytyksenä rahoitukselle, mutta
todettiin tarpeelliseksi avata esityksessä tarkemmin sitä, miten lisäarvo
ennakoivasti todennetaan.
• Toimintaperiaatteissa tulisi kynnysehtojen lisäksi säätää vaikutuskriteereistä,
jotka on annettu toimiohjeella.
10.6.2022
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Lausuntopalaute: valtiontuet
• Lähtökohtaisesti mahdollisuutta valtiotukien
myöntämiseen pidettiin kannatettavana, mutta

• tärkeää varmistaa, että markkinoilla säilyy tasavertainen
kilpailuasetelma eikä kilpailu vääristy
• tärkeää yhteensovittaa rahoitus muiden julkisten
rahoitustoimijoiden kanssa

• Koettiin tarpeelliseksi täsmentää mm. kriteerit, joiden
perusteella valtiontuen käyttäminen katsotaan
perustelluksi.
• Vastikkeeton avustusmuotoinen rahoitus jakoi mielipiteitä:
osa halusi otettavan mukaan keinovalikoimaan, osa
rajattavan pois.
10.6.2022
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Keskustelu ja sijoitusneuvoston jäsenten edustamien
organisaatioiden keskeisen lausuntopalautteen yhteinen
läpikäynti

10.6.2022
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Esityslista
Osio

Aika

Alustaja

Kokouksen avaus, edellisen kokouksen pöytäkirja

5 min

Pj Ilona Lundström

Tiedoksi ja keskusteltavaksi Ilmastorahaston
tilannekatsaus
• 2021 tulosten ja 2022 näkymien yleiskuva Hpj
• 2021 tulosten ja 2022 näkymien tarkempi tilannekuva Tj

25 min

Hpj Perttu Puro
Tj Paula Laine

3.

Käsiteltäväksi vuosisuunnitelma sijoitusneuvoston vuoden
2022 kokouksille

10 min

Pj Ilona Lundström

4.

Katsaus Ilmastorahastosta annettavan lain
valmistelutilanteeseen ja keskustelu

15 min

Pj Ilona Lundström
Siht. Sanna Ruuskanen

5.

Tiedoksi sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat
muut25asiat

5 min

Tj Paula Laine

1.

2.

10.6.2022

TOTEUMA VASTEN TOIMINTASUUNNITELMAA

Sijoitustoiminnon 2021 tavoitteet ja vuoden toteuma
Toiminto

Työkokonaisuudet ja mittarit

Sijoitus

Operatiivinen toiminta
Rahoituspäätösten volyymi
50 MEUR, 5-10
rahoituspäätöstä

Alatyökokonaisuudet
Rahoituspäätösten
valmistelu

Status
45,5 M
7 kpl
40,5 M*
6 kpl

Riskien- ja
portfolionhallinta

Organisoituminen
5-8 rekrytointia

Kehittäminen
Synteesi opeista ja
palautteesta
10.6.2022
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Rekrytoinnit ja
perehdytykset

Kommentit
• 7 päätöstä, kokonaisvolyymi 45,5 MEUR*, 6,5 MEUR keskiarvotiketti
• Vain kaupallisen skaalauksen kategorian caseja
• Ensimmäinen alusta-, erityissijoitusrahasto ja suuryrityscase jäivät kaikki
toteutettavaksi 2022

• Maksupostien logistiikka ja casejen seuranta alustavasti organisoitu
• Toimintatavoissa merkittävästi kehitettävää 2022 (mm. riskienhallinnan
lähestymis- ja toimintatavat kokonaisuutena, raportointipohjat ja portfolion
seurantamalli, arvonmääritys ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa, …)
5+1

•
•
•
•

Viisi valmistunutta rekryprosessia
Senior lead korvausrekryssä tarjous jätetty
Uusi manager ja analyytikkohaku avattu
Perehdytykset etätyömoodissa haaste

Tiimityön
kehittäminen

• Yhteistyömalleja asiakkuus-, viestintä- ja taloustoiminnon kanssa kehitetty
• Alustavat toimintatavat olemassa, mutta kaikkien tiimien välisen yhteistyön
jatkokehitys kriittistä (erityisesti hit-rate dealflowsta DD-vaiheeseen)

Palautteen
kerääminen ja
kehitystyön
suunnittelu

• Palaute alkuvuoden caseista kerätty, toimintamalli systemaattiseen
palautteen koontiin, sekä jatkuvaan kehittämiseen vakiinnutettava 2022
• Kehitystyö esim. riskienhallinnan ja instrumentaation osalta tapahtui kaikki
casejen edistämisen puitteissa – erillisiä kehitysprojekteja ei toteutettu

* Taaleri-casen allekirjoitukset ja viestintä vasta tammikuussa 2022, eli julkaistut caset yhteensä 40,5 MEUR

TOIMINTASUUNNITELMA
Toiminto
Asiakkuudet

10.6.2022

Asiakkuustoiminnon 2021 tavoitteet ja vuoden toteutuma

Työkokonaisuudet ja mittarit

Alatyökokonaisuudet

Status

Kommentti

Potentiaalisten
rahoituskohteiden
asiakaspalvelu

Ilmastorahasto tutuksi rahoituskohteille,
kanssarahoittajille, rahoitusasiantuntijoille

Pandemia-tilanne haastoi, alueellinen jäi kesken.
Slush21 ja FVCA&Ilmastorahasto -tilaisuus onnistuivat.

Mm. T-Median
sidosryhmätutkimus* mittarina

Fokukseen sopivien casejen
tunnistaminen, arviointi ja edistäminen
kohti päätöksentekoa

Caseja on viety eteenpäin päätöksentekoon asti,
jatkossa tulee systematiikkaa lisätä merkittävästi.

*Tutkimus teetetään alkuvuoden
2022 aikana

Palveluohjaus suomalaisessa ja EUrahoituskentässä

Palveluohjaus sisarorganisaatioiden suuntaan ja caseyhteistyö kanssarahoittajien kanssa käynnistyivät hyvin

Dealflown generointi
~ 100 uuden kohteen
löytäminen Q2-Q4
~ 100 relevantin julkisyhteisön
toimijan aktivointi

Relevantin dealflown tuottaminen

171 uutta casea tunnistettu 14.4.-31.12. välillä (319
casea dealflowssa 31.12.), Ilmastodigi-teema vaatii
lisähuomiota.

Julkisyhteisöjen ja PPP-kohteiden
aktivointi

Julkisyhteisöjen ja PPP-kohteiden deal flow ei ole ollut
riittävällä tasolla.

Dealflown kokonaiskuvan
analyysi
24/7 selkeä näkemys
tunnistetuista rahoituskohteista

Dealflown kokonaiskuvan ylläpito ja
analyysi

Potentiaalisten rahoituskohteiden kuvaaminen
toimintaympäristöanalyysin teemojen mukaisesti.

Raportointi hallitukselle ja operatiiviselle
tiimille

Viikoittaista työtä, kuukausittaista hallitusraportointia.

Asiakkuustoiminnon jatkuva
kehitys
T-Median sidosryhmätutkimus*,
tiimiläisten työtyytyväisyys

Asiakkuuksien hallintaan liittyvien
prosessien ja käytänteiden kehittäminen

Tietokantapalvelu markkina-analyysin ja
kilpailijakartoituksen tueksi sijoitustiimin kanssa Q1:lle.

Henkilöresursseista huolehtiminen ja
osaamisen kehittäminen

Rekrytointisuunnitelma ei ollut riittävä tukemaan Q4:lla
yhtiöön kohdistuneesta mielenkiinnosta johtunutta
yhteydenottojen määrää.

27

TOIMINTASUUNNITELMA

Yhteenveto ja raportointipohja: Viestintätoiminto 2021

Toiminto

Työkokonaisuudet ja mittarit

Viestintä

Toimintaympäristöanalyysi
Jatkuva ajantasainen tieto
yhtiön toimintaympäristöstä
sekä hallituksen toiveiden
mukainen analyysisisältö.

Oleellinen tieto
rahoituspäätösten tukena

Toimintaympäristöanalyysit on valmisteltu hallitukselle suunnitellusti. Aktiivinen kansallinen ja EUseuranta läpi vuoden. Viikoittainen sisäinen mediaseuranta Ilmastorahaston henkilöstölle.

Ajantasaisuus yhtiötä koskevista
kokonaisuuksista

Ilmastorahasto ollut mukana esim. TEMin Kestävän rahoituksen pilottihankkeessa sekä kahden eri
EU-rahoitusohjelman ohjausryhmässä. KV-yhteistyö ei käynnistynyt koronan vuoksi. Osallistuminen
oman erityistehtäväyhtiölain valmisteluun. Ei vastattuja lausuntopyyntöjä eduskunnalle.

Rahoituspäätösten viestintä
Sujuvat prosessit ja
oikeasisältöinen, positiivinen
mediaviestintä.

Viestinnälliset riskit ja
lähestymistapa valmistelussa

Aktiivinen viestinnän analyysituki rahoituspäätösten valmistelulle suunnitellusti. Viestinnällisten
riskien hallintaa ja lähestymistapaa kehitetty kevään oppien pohjalta syksyllä asiakasyhteistyössä.

Rahoituspäätösten viestintä

Kuuden rahoituskohteen viestintä yhdessä asiakkaiden kanssa. 2021 julkistusvaihtoehdoista
pilotoitu mediajulkistusta, verkkolähetystä sekä omien kanavien kautta tapahtuvaa julkistusta.
Toimittaja- ja mediayhteistyö sekä sopivimpien kanavien pohtiminen asiakasyhteistyössä.

Raportoinnin kehittäminen
Hallituksen vuosikellon ja
omistajan toiveiden
mukainen raportointi,
kehityshankkeet saatetaan
loppuun vuoden lopussa.

Sisäinen raportointi

Viestintä on ollut hallituksen ja sijoitusneuvoston raportoinnin tukena suunnitellusti.

Ulkoinen raportointi

Yhteiskuntavastuuraportin valmistelu, suunnittelu, kumppanin kilpailutus, sisällöntuotanto ja
ensimmäisten versioiden kommentointi suunnitellusti.

Hallinnon kehitys

Alkuvuoden hallinnon kehitysagendan jatkokehityksen tukena suunnitelman mukaisesti.
Vastuullisuusohjelman laatiminen syksyllä 2021.

Asiakkuustoiminnan tuki

Materiaalien päivitys asiakkuustoiminnon tueksi. Esittäytyminen toimialajärjestöjen jäsenlehdissä
elo-syyskuussa. Kytkeytyminen Team Finland-yhteistyöhön syksyllä. Omat tilaisuudet
loppuvuodesta, mm. Slush. Alueellinen esittäytyminen jäi koronan vuoksi.

Aktiivinen ulkoinen viestintä

Ulkoinen viestintä on nojannut vahvasti rahoituskohteiden julkistuksen sekä yhtiöön tulleiden
mediakontaktien varaan tiimin rajallisten resurssien vuoksi.

Kyvykäs ja asiantunteva
viestintätiimi

Viestintätiimin sisäiset roolinkuvaukset ja taitokartoitukset tehty, viestinnän vastuut ja prosessit
valmisteltu. Johtavan asiantuntijan rekrytointi käynnissä Q4. Kehityskeskustelut pidetty.

Organisaation ja
asiakkuuksia tukeva viestintä
Yhtiöön saapuva
strategianmukainen
hankevirta.
Tehtävienmukainen tiimin
osaaminen.

10.6.2022
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Alatyökokonaisuudet

Status

Kommentti

TALOUS- HALLINTOTOIMINTO

Yhteenveto ja raportointipohja: Talous ja hallinto 2021
Toiminto

Työkokonaisuudet ja mittarit

Talous
ja
hallinto

Rekrytoinnit

10.6.2022

Alatyökokonaisuudet

Status

Kommentti

Talous- ja hallintojohtajan rekrytointi

• Sanna Ruuskanen aloittanut 30.8.

Kahden talous- ja hallintotiimi jäsenen
rekrytointi ja jatkoresurssitarpeet

• Jenni Muttonen aloittanut 11.10.
• Johtavan lakimiehen rekrytointiprosessi aloitettu.

Perehdytykset toteutettu ja vastuu- ja
roolijako tiimin sisällä tarkennettu

• Talous- ja hallintojohtajan sekä talouspäällikön
perehdytys, vastuunjako ja roolitus toteutettu.

Talouden ja hallinnon
perusprosessien toiminta
Perusprosessit toimivat
luotettavasti. Yhtiön
hallinto toimii hallinto- ja
ohjausjärjestelmän
kuvauksen ja muiden
hallituksen vahvistamien
ohjeiden mukaisesti

Taloushallinnon perusprosessien toiminnan
varmistaminen siirtymäjärjestelyin

• Vastuut siirtyneet uudelle tiimille ja perusprosessit
varmistettu ja käynnissä.

Talous- ja hallintoprosessien vastuiden siirto
pysyville resursseille

• Vastuut siirretty.

Koko hallintojärjestelmässä kuvatut prosessit
täysimääräisesti toiminnassa

• Prosessit pääosin toiminnassa ja kehitystyö jatkuu 2022.

Arviointi ja kehittäminen

1H/21 aikana luotujen toimintaa ohjaavien
ja määrittävien linjausten arviointi aloitetaan

• BDO:n lausunto hallinto- ja ohjausjärjestelmästä teetetty
ja analysoitu.

Jo tiedossa olevat jatkokehitystarpeet
toimeenpannaan

• Tilitoimiston kilpailutus toteutettu.
• Sisäisen tarkastuksen kilpailutus vielä käynnissä ja sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan kehikko valmistelussa.

Muut jatkokehitystarpeet tunnistetaan ja
aloitetaan

• Tunnistettu ja aloitettu.

Yhtiölle rakennetaan
vuoden 2021 aikana
osaava ja tehokas talousja hallintotiimi
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TOSU 2022

Sijoitustoiminto 2022: Keskeisimmät tavoitteet ja alatyökokonaisuudet
Työkokonaisuudet ja mittarit
Operatiivinen toiminta
Rahoituspäätösten volyymi
min 80 MEUR, 8-15
rahoituspäätöstä

Organisoituminen
3 rekrytointia, sekä
mahdolliset korvausrekrytoinnit

Kehittäminen
Erillisen suunnitelman
mukaisesti kytkeytyen
strategiatyöhön
10.6.2022
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Alatyökokonaisuudet

Status

Kommentit

Rahoituspäätösten
valmistelu

• Tavoitteen mukainen määrä huolellisesti ilmastorahaston tavoitteita ja kriteeristöä vasten
valmisteltuja laadukkaita rahoituspäätöksiä, jotka kattavat kaikki Ilmastorahaston strategian
keskeiset ulottuvuudet (esim. erityissijoitusrahastot, suuryritykset ja alustat).
• Tavoitetason ylittäminen ei ongelma, bottom-up lähestyminen dealflowsta ja tehokkaasta
merkittävästi kasvaneen analyyttisen resurssin hyödyntämisestä

Riskien- ja
portfolionhallinta

• Vakiintuneet toimintatavat riskien- ja portfolionhallintaan rahoituspäätösten jälkeen.
• Toimintatavoissa merkittävästi kehitettävää 2022 (mm. riskienhallinnan lähestymis- ja
toimintatavat kokonaisuutena, raportointipohjat ja portfolion seurantamalli, arvonmääritys ja
yhteistyö tilintarkastajan kanssa, …)

Rekrytoinnit ja
perehdytykset

• Onnistuneet rekrytoinnit, joista rakentuu perusta seuraavien vuosien Ilmastorahaston
tehokkaalle ja laadukkaalle operatiiviselle toiminnalle.
• Päivitetty ja kehitetty perehdytysprosessi

Tiimityön
kehittäminen

• Tuottava ja laadukas tiimityö
• Toimiva yhteistyö ja selkeät rajapinnat muihin toimintoihin.
• Houkuttelevuus työnantajana.

Useita
työkokonaisuuksia

• Vaikutusmallinnuksen ja –raportoinnin, riskienhallinnan, Ilmastorahaston rahoituskriteeristön ja
instrumentaation kehittäminen erillisen suunnitelman mukaisesti.

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Yhteenveto ja raportointipohja: Asiakkuustoiminnon 2022 tavoitteet / suunnitelma
Toiminto
Asiakkuudet

10.6.2022

Työkokonaisuudet ja mittarit

Alatyökokonaisuudet

Status

Kommentti

Potentiaalisten
rahoituskohteiden
asiakaspalvelu

Ilmastorahaston tunnettuuden
varmistaminen

Mm. T-Median
sidosryhmätutkimus
mittarina

Palveluyhteistyö suomalaisessa ja EUrahoituskentässä

Dealflown generointi
~ 140 uuden kohteen
löytäminen
~ 100 relevantin
julkisyhteisön toimijan
aktivointi

Relevantin dealflown tuottaminen

Fokukseen sopivien casejen
tunnistaminen, arviointi ja edistäminen
kohti päätöksentekoa

• Portfolion rahoituskohdetyyppien
monipuolistaminen, kuten suuryritysten,
julkisyhteisöjen ja PPP-kohteiden aktivointi
• Ilmastorahaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
kannalta magnitudiltaan merkittävien lähtöjen
tunnistaminen

Dealflown analysointi

Dealflown jatkuva ylläpito, analysointi ja
priorisointi

• Operatiivinen tiimi
• Hallitus, sijoitusneuvosto, muut sidosryhmät

Asiakkuustoiminnon jatkuva
kehitys
T-Median
sidosryhmätutkimus,
tiimiläisten työtyytyväisyys

Asiakasstrategia 2022 (H1), asiakkuuksien
hallintaan liittyvien prosessien ja
käytänteiden kehittäminen

• Tietokantapalvelu markkina-analyysin ja
kilpailijakartoituksen tueksi sijoitustiimin kanssa

Henkilöresursseista huolehtiminen ja
osaamisen kehittäminen

• Uusien kollegojen perehdytyksen ja tuottavuuden
varmistaminen

31

• Alueellisen ja pohjoismaalaisen tunnettuuden
varmistaminen viestintätiimin kanssa
• Sisältää niin sisarorganisaatio- kuin
kanssarahoittajayhteistyön

• Deaflown riittävyys

TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma 2022: viestintätoiminto
Toiminto

Työkokonaisuudet ja mittarit

Viestintä

Toimintaympäristön seuranta
Yhtiön ajantasaisuus
toimintaympäristössä
tapahtuvaan kehitykseen.

Toimintaympäristön aktiivinen
seuranta ja yhteistyö sidosryhmien
kanssa yhtiötasolla

Status

Kommentti
Jatkuva ajantasainen tieto yhtiön keskeisistä rajapinnoista kansallisella ja EUtasolla. Osallistuminen yhtiölle keskeisiin hankkeisiin, kokonaisuuksiin ja
sidosryhmäjäsenyyksien hyödyntäminen operatiivisen työn tueksi.

Hallituksen tyytyväisyys
analyysisisältöihin.

Analyysien tuottaminen hallituksen
ja tiimin tueksi

Yhtiön hallituksen ja operatiivisen toiminnan tueksi säännöllisesti tuotettu
analyysisisältö.

Ulkoinen viestintä

Rahoituspäätösten viestintä

Rahoituskohteiden onnistuneet julkistukset asiakasyhteistyössä.

T-medianjulkishallinnon ja
sidosryhmien
Luottamus&maine-kyselyt

Organisaatiotason viestintä

Proaktiivinen ulkoinen viestintä ja kansainvälinen viestintäyhteistyö. Sidosryhmien
ja julkishallinnon mainetutkimukset. Sidosryhmien osallistaminen ja
mediayhteistyö.

Vastuullisuusraportti

2021vastuullisuusraportti julkaistu yhtiökokouksen yhteydessä. Vastuullisuustyön
kehitys Q2. Vuoden 2022 raportin työn aloitus ja eteneminen syksyllä.

Analyysituki rahoituspäätösten
valmistelulle

Aktiivinen viestinnän analyysituki rahoituspäätösten valmistelulle mm.
sidosryhmistä nousevien maine- ja vastuullisuusriskien osalta.

Materiaalit ja tilaisuudet
asiakkuustyön tukena

Tapahtumaosallistumisten suunnittelu Q1 koronatilanteen mukaan. Alueellinen
esittäytymiskierros syksyllä. Ajantasaiset materiaalit ja tuki.

Raportointi- ja muu tuki
hallintotiimille

Omistajan ja sijoitusneuvoston raportoinnin tukena, erityisesti
yhtiökokousaineistojen kehittäminen keväälle 2023. Hallinnon kehittämisen tuki.

Kyvykäs ja asiantunteva
viestintätoiminto

Johtavan asiantuntijan rekrytoinnin valmistuminen Q1 ja perehdytys. Jatkuvasti
kehittyvä ja kyvykäs viestintätiimi. Säännöllinen seuranta.

Meltwater-mediaseurannan
sävyanalyysi

Ilmastorahaston sisäinen tuki
Sujuva yhteistyö eri toimintojen
välillä ja tyytyväisyys
viestintätoiminnon tukeen.
Motivoitunut, kyvykäs ja
kehittyvä viestintätiimi.

10.6.2022

Alatyökokonaisuudet
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TALOUS- HALLINTOTOIMINTO

Yhteenveto ja raportointipohja: Talous ja hallinto 2022
Toiminto

Työkokonaisuudet ja
mittarit

Talous
ja
hallinto

Organisoituminen

Johtavan lakimiehen rekrytointi

• Uuden tiimiläisen aloitus todennäköisesti huhti-toukokuussa.

Täydennetään talousja hallintotiimiä (1-3
rekrytointia)

Arvioidaan ja tarvittaessa
toimeenpannaan muut rekrytoinnit

• Hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti resurssitilanteen
arviointi H2. Mahdollisia tarpeita esim. hallintopäällikkö ja/tai
valtiontukiasiantuntija.

Perehdytykset ja roolitukset toteutettu

• Tiimin vastuu- ja roolijako selkeä ja toiminta vakiintunut.

Talousmallin ja likvidien kassavarojen
sijoituspolitiikan päivitys ja toimeenpano

• Huomioidaan mm. 300 milj. euron pääomitus.

Uuden tilitoimiston onnistunut käyttöönotto
ja kokonaisvaltaisen taloussäännön
laatiminen

• Uuden tilitoimiston järjestelmään siirtyminen viimeistään
toukokuun alussa, sitä ennen rajapinnat, tehtävien- ja
vastuunjako sekä tietojen siirron valmistelu.
• Taloussäännön viimeistely uuden järjestelmän jälkeen. Kootaan
kaikki talouden toimintatavat budjetista tilipäätökseen (ml.
sijoitusten arvostusprosessi).

Raportoinnin kehittäminen ml.
julkinen talousraportointi, seurattavat KPI:t

• Tunnistetaan toiminnan kannalta relevantit KPI:t ja otetaan
osaksi raportointia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeet ja toimintamallit sekä sisäinen
tarkastuksen toimeenpano

• Sisäisen valvonnan kokonaisuus ml. riskienhallinnan prosessit
(sekä sijoitusportfolion että yksittäisten hankkeiden tasolla).

Henkilöstöprosessien yhtenäistäminen,
työnantajavelvoitteiden varmistaminen

• Yhtenäistetään HR-käytännöt ja varmistetaan sekä
toimeenpannaan työnantajavelvoitteet.

Tunnistetaan ja toimeenpannaan muu
tarvittava kehittäminen, kuten IT-auditointi

• Arvioidaan jatkuvasti muita kehittämistarpeita ja
toimeenpannaan kehityshankkeet havaintojen pohjalta.

Talousprosessien
päivittäminen ja
uusien
toimintamallien
käyttöönotto
Sujuvat ja toiminnan
tarpeita vastaavat
prosessit

Hallinnollisten
prosessien kehittämin
en
Sujuvat ja
operatiivista
toimintaa tukevat
10.6.2022
prosessit 33
1-3 sisäistä tarkastusta

Alatyökokonaisuudet

Status

Kommentti

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2021
Kommentit
• Ilmastorahaston Nesteen
osinkotuotot näkyvät rahoitustuotoissa.
• Edellisen vuoden liikevaihdossa
näkyivät luovutettujen osakkeiden
osingot sekä laskennallinen
luovutusvoitto
osakkeiden palautuksesta valtion
suoraan omistukseen. Vuonna 2021
liikevaihtoa ei ole, vaan osinkotulot
näkyvät rahoitustuotoissa.
• Rahoitustuotoissa myös 68 k€
pääomalainan korkotuottoa.
• Tuloveroja maksetaan Nesteen
osinkotuotoista (verot 20 % tuloksesta
ennen veroja).
• Kulut painottuivat henkilöstökuluihin
(1,7 M€). Muista kuluista
merkittävimmät
liittyvät sijoituspäätösten valmistelun
due diligence-prosesseihin (0,97 M€).
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Tase 31.12.2021

Kommentit
• Sijoituksiin sisältyvät Nesteen osakkeet on 2020 tilinpäätöksen tavoin arvostettu käypään arvoon.
• Sijoituksiin sisältyvät myös 2021 aikana maksetut pääomalainat ja pääomitetut korot yht. 6 M€.
• Rahoitusarvopapereihin sisältyy 63,8 M€ 2021 aikana tehtyjä korkorahastosijoituksia, joiden avulla
vältetään korkokuluja pankkitilien talletuskorkojen ollessa negatiivisia.
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