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Esityslista

Osio Aika Alustaja

1. Kokouksen avaus ja esittäytymiset 10 min

2. Ilmastorahaston toiminnan käynnistyminen: yleiskuva 10 min HPJ Perttu Puro

3.
Ajankohtaiskatsaus Ilmastorahaston toimintaan: strategia, 
operatiivinen sijoitustoiminta ja hallinto 

35 min TJ Paula Laine

4. Sijoitusneuvoston tehtävät ja työjärjestyksen valmistelu 20 min
Sijoitusneuvoston pj 

Ilona Lundström

5.
Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat: 
talouskatsaus, tavoitteiden status 

5 min
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Hallinnon perusrakenteet luotu:

• Hallinto- ja ohjausjärjestelmän 
kuvaus

• Avoimuuskäytännöt
• Code of conduct
• Sijoituspolitiikka
• Riskienhallinta
• Yhteiskuntavastuu
• Hallituksen kokouskäytännöt
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Ilmastorahaston toiminnan käynnistyminen: yleiskuva

Sijoitustoiminta käynnistynyt:

• 10MEUR pääomalaina vaihto-
oikeudella proteiinintuotannon 
demolaitokseen

• Enintään 4MEUR pääomalaina 
vaihto-oikeudella lämmön- ja 
höyryntuotannon ratkaisun 
käyttöönoton skaalaukseen

Ilmastorahaston strategia valmis:

• Rahoituskriteerien mukaisiin 
vaikutuksiin tähtäävä toiminta

• Ilmastoratkaisujen kaupallinen 
skaalaus ja päästövähennyksiä 
mahdollistavat alustat

• Pääomalainat ja muut 
toimiohjeen mahdollistamat 
instrumentit

• Rahoituspäätösvolyymi 2021: 
50MEUR, 2021-> 80MEUR

• Tikettikoko 1-20MEUR
• Viitekehys ja prosessi 

toimintaympäristön seurantaan
• Henkilöstösuunnitelma
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Yhteenveto Ilmastorahaston strategiasta 

Jokaisen kohteen on 

läpäistävä 

kynnysehdot:

1. Uskottava

suunnitelma väh. 

itsekannattavaksi

2. Valtiolisäarvo

3. Do no significant 

harm –tarkastelu

Kynnysehtojen

jälkeen priorisointi ja

valinta yleisten ja

aihiokohtaisten

vaikutustavoitteiden

perusteella

RAHOITUSKATEGORIAT:

1) ILMASTORATKAISUJEN 

KAUPALLISET SKAALAUKSET

• Laitosinvestoinnit

• Fyysisten ratkaisujen 

käyttöönoton skaalaus

• Digitaalisten ratkaisujen 

kaupallinen skaalaus

2)  PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ 

MAHDOLLISTAVAT ALUSTAT

• Fyysinen infrastruktuuri

• Digitaaliset alustat

Tuottavat

1. PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ

2. TUOTTAVUUS- JA/TAI 

LIIKETOIMINTAHYÖTYJÄ

lisäksi yhtiön 

seurantaindikaattoreina:

• Taloudellinen toiminta 

• Henkilöstö 

• julkisuuden sävy 

RAHOITUSKRITEERIT ohjaavat toimintaympäristön ja rahoituskohteiden analyysiä, rahoituspäätöksiä, seurantaa ja arviointia

RAHOITUSVOLYYMI:

2021 50MEUR

2022 80MEUR
RAHOITUSOSUUS: 

MAX 50%

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ: 

hyvä hallintotapa, avoimuus, kontrollit, riskienhallinta

Toteutuvat 

aikaisemmin tai 

laajemmassa 

mittakaavassa 

Ilmastorahaston 

rahoituksella:

1) PÄÄOMALAINAT

2) ERITYISSIJOITUSRA-

HASTOT TAI MUUT 

INSTRUMENTIT
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Ilmastorahaston rahoituskriteerit
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Analyysin etenemisvaihe

1. Vähintään itsensä kannattelevaa 

liiketoimintaa

2. Ilmastorahaston rahoituksella 

todennettava valtiolisäarvo

3. Do no significant harm -tarkastelu 

1. Päästövähennyspotentiaali

2. Tuottavuuspotentiaali

3. EU-taksonomianmukaisuus 

(kyllä/ei)

4. Liiketoimintapotentiaali, 

tuottavuushyödyt ja arvonlisä, 

jonka rahoitus mahdollistaa

Aihiokohtainen tarkastelu, esim:

• Luonnon 

monimuotoisuusvaikutukset

• Vientipotentiaali

• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

• EU-rahoitukseen kytkeytyminen

• …

Jokaisen rahoituspäätöksen tulee 

läpäistä kynnysehdot.

Kolme kynnysehtoa arvioidaan 

jokaista rahoituspäätöstä 

tehtäessä.

1) KYNNYSEHDOT

Priorisointi pohjautuu ensisijaisesti 

vaikutuskriteereihin...

Neljä yleistä vaikutuskriteeriä 

arvioidaan jokaista 

rahoituspäätöstä tehtäessä.

2) IR:n VAIKUTUSKRITEERIT

…sekä rahoituskohdekohtaiseen 

tarkasteluun.

Lisäksi aihiokohtaisesti arvioidaan 

relevanteimmat muut näkökulmat.

3) AIHIOKOHTAINEN TARKASTELU

Rahoituskohteiden arviointi perustuu kynnysarvoihin, läpileikkaaviin vaikutustavoitteisiin sekä 

rahoituskohdekohtaisiin tarkempiin vaikutustavoitteisiin. 
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Toimintaympäristöanalyysin tasot ja ulottuvuudet

Tarkastelu-ulottuvuudet

Tarkastelutasot
Globaali EU Kansallinen Alueellinen Sektorit Tarkastelusykli 

hallituksessa

Teema

Ilmastonmuutoksen 

torjunnan 

kokonaiskuva ml. digi

2x vuosi: 

teematasoinen 

analyysi

Nousevat 

ilmiöt

Esimerkiksi vety, 

kiertotalous

4x vuosi: 

keskeisen ilmiön 

analyysi

Caset
Yksittäinen 

rahoituskohde

Jokaisen 

kohteen (10-

15kpl/vuosi) 

analyysi sisältää 

kytkennät ilmiö-

ja teematason 

analyysiin

Globaalit 

katsaukset, 

sopimukset 

ja politiikka 

(esim. IPCC, 

UNFCCC ja 

Pariisin 

ilmasto-

sopimus). 

Globaalit 

markkinat ja 

kilpailu-

kenttä.

EU tason 

katsaukset, 

suunnitelmat, 

sopimukset 

ja politiikka 

(esim. EU 

climate

targets & 

strategy). 

Euroopan 

markkinat ja 

kilpailu-

kenttä.

Kansallisen 

tason 

katsaukset, 

suunnitelmat, 

sopimukset 

ja politiikka 

(esim. 

kestävän 

kasvun 

ohjelma).

Kansallinen 

markkinat ja 

kilpailu-

kenttä.

Alueelliset 

katsaukset, 

suunnitelmat, 

sopimukset 

ja politiikka 

(esim. Lahti 

European 

Green 

Capital). 

Alueelliset 

markkinat ja 

kilpailu-

kenttä.

Sektoreiden 

katsaukset, 

suunnitelmat, 

sopimukset 

ja politiikka 

(esim. 

teollisuuden 

vähähiilisyyd

en 

tiekartat).

Sektorien 

markkinat ja 

kilpailu-

kenttä.

Ilmastorahaston rahoituskriteerit kehyksenä analyysin tulkintaan
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Toimintaympäristöanalyysissä on tunnistettu yhdeksän 
ilmastoratkaisujen osa-aluetta, joilla Ilmastorahaston 
rahoitukselle on tarvetta ja mahdollisuuksia

Ilmastonmuutoksen

kärkiratkaisut 

Energiaverkot ja 

varastointi

Biopohjaiset 

Materiaalit 

Rakennukset ja 

rakentaminen 

Ilmasto- ja 

ympäristödata ja 

analytiikka

Liikenne ja 

logistiikka

Hiilensidonta

Teollisuus ja 

kiertotalous

Uusiutuva 

energia

Ruoka, 

maatalous ja 

maankäyttö 



Ilmastorahaston hankevirta sisältää 227 kohdetta

• 187 kaupallista skaalausta, 

joka sisältää 20 erityisrahasto-

ehdotusta

• 40 alustarahoitusehdotusta

• Laitosinvestoinnit 89 /7 ESR*

• Fyysisten ratkaisujen skaalaus 82 /13 ESR

• Digiratkaisujen skaalaus 16 / 0 ESR

• Fyysinen infrastruktuuri 13

• Digitaaliset alustat 27

* Erityissijoitusrahastot ja muut erityisrahoitusinstrumentit 

Fyysisten ratkaisujen  
skaalaus

Kaupallinen 
skaalaus

Alustat

Rahoituskategoriat

Laitosinvestoinnit

Fyysinen infrastruktuuri

Digiratkaisujen 
skaalaus

Digitaaliset alustat

Rahoitus-

kohdetyypit

227 227
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Hankevirta luokiteltuna toimintaympäristöanalyysin ja 
rahoituskohdetyypin mukaisesti
Rahoitusehdotusten lukumäärä | Havainnollistava näkymä pohjautuen asiakkuustiimin luokitteluun.

8

20Energiaverkot ja varastointi

Rakennukset ja rakentaminen

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

Hiilensidonta

Teollisuus ja kiertotalous

Uusiutuva energia

Biopohjaiset materiaalit

Liikenne ja logistiikka

Ruoka, maatalous ja maankäyttö

46

40

29

15

7

12

4

Ilmastoratkaisujen kaupalliset skaalaukset* Päästövähennyksiä mahdollistavat alustat*

2

2

1

1

Energiaverkot ja varastointi

3

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

Liikenne ja logistiikka

Rakennukset ja rakentaminen

10

Teollisuus ja kiertotalous

Biopohjaiset materiaalit

Uusiutuva energia

Ruoka, maatalous ja maankäyttö

12

9

Laitosinvestoinnit

Fyysisten ratkaisujen käyttöönoton skaalaus

Digitaalisten ratkaisujen kaupallinen skaalaus

Digitaaliset alustat

Fyysinen infrastruktuuri

*) Luokiteltujen aihioiden lisäksi hankevirrassa on 20 erityissijoitusrahastoa tai vastaavaa

*) Yleisin kokonaisrahoitustarve kaupallisen skaalauksen kategoriassa on 11-50MEUR ja 

<5MEUR päästövähennyksiä mahdollistavissa alustoissa 
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Ilmastorahaston ensimmäinen rahoituspäätös: Solar Foods

• Perustettu: 2017
• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 2021
• Rahoituksen kohde: demolaitos 

Suomeen 2023
• Rahoitus: 10ME pääomalaina, joka on 

hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon 
mukaisella korolla. Lisäksi vaihto-oikeus 
omistusosuuteen.

• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: jopa 
kymmenien miljoonien tonnien 
päästövähennyspotentiaali

Hiilineutraalius edellyttää suuria muutoksia yhteiskunnan kaikilla 
osa-alueilla. Myös ruoantuotannossa on otettava käyttöön rinnan 
monia erilaisia ratkaisuja ja keinoja, jossa Solar Foodsin soleiini
edustaa täysin uudenlaista ratkaisua.

Innovaatio mahdollistaa erittäin vähäpäästöisen 
proteiinituotannon hyödyntäen uusiutuvaa energiaa. Tehdas 
tulee olemaan maailman ensimmäinen kaupallisesti toimiva laitos, 
joka tuottaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä. 

Uuteen teknologiaan liittyvän demolaitoksen tavoitteena on 
vahvistaa ratkaisun toimivuus kaupallisessa skaalassa. Tämä 
kehitysvaihe edellyttää merkittäviä panostuksia, joihin liittyy vielä 
riskejä. Osallistumalla rahoituskokonaisuuteen Ilmastorahasto 
mahdollistaa laitosinvestoinnin toteutumisen aikaisemmin ja sitä 
kautta nopeamman polun päästövähennyksiin.

Vaikuttavuuskriteeristössä korostuvat ratkaisun kohdalla erityisesti 
huomattava päästövähennyspotentiaali – jopa 99 % verrattuna 
lihantuotannon ja 80 % kasviproteiinien tuotantoon. 

Päästövähennysten lisäksi hankkeeseen liittyy merkittävää 
liiketoiminta- ja tuottavuuspotentiaalia.
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Ilmastorahaston toinen rahoituspäätös: Elstor

• Perustettu: 2017

• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 2021

• Rahoituksen kohde: lämpövaraston 

käyttöönoton vauhdittaminen

• Rahoitus: enintään 4me pääomalaina, joka on 

hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon 

mukaisella markkinaehtoisella korolla. Lisäksi 

vaihto-oikeus omistusosuuteen.

• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: ratkaisun 

markkinapotentiaali Suomessa vastaa jopa 

puolen miljoonan tonnin päästövähennystä, 

mikä on noin 1 % Suomen kokonaispäästöistä. 

Yksikkökohtainen päästövähennyspotentiaali 

riippuu korvattavasta polttoaineesta sekä 

käytetystä sähköstä. Keskimääräinen 

vuosittainen yksikkökohtainen 

päästövähennyspotentiaali on n. 300-500t 

CO2.

Teollisuuden sähköistyminen sekä vähähiilisten ratkaisujen ja 
energiantuotantomuotojen käyttöönotto ovat ensimmäisiä 
askelia hiilineutraaliuspolulla. Elstor-lämpövarastossa yhdistyvät 
teollisuuden hiilineutraaliudelle tärkeä sähköistyminen sekä 
uusiutuvan energian varastointi. 

Elstor on kehittänyt ratkaisun, joka muuntaa sähköä höyryksi tai 
lämmöksi, jota voidaan varastoida ja vapauttaa tarpeen mukaan 
asiakkaan prosessien käyttöön. Lämpövarasto vähentää 
teollisuuden höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä, 
koska se korvaa esimerkiksi öljyn, maakaasun ja nestekaasun 
polttamista sähköllä. Elstorin ratkaisu mahdollistaa sähkön 
varastoinnin lämpönä tai höyrynä, mikä on erityisen tärkeää 
esimerkiksi paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian 
hyödyntämisessä.

Ilmastorahaston rahoituksen turvin Elstorin päästövähennyksiä 
erityisesti pk-teollisuudelle tuottavaa teknologiaa voidaan ottaa 
käyttöön nopeammin.

Päästövähennysten lisäksi Elstor-rahoituspäätöksellä on 
liiketoimintapotentiaalia Suomessa rekisteröityneille toimijoille 
muun muassa edullisemman lämmön tai höyryn muodossa. 
Ratkaisulla on myös merkittävä vientipotentiaali.
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Seurantapohja Ilmastorahaston sijoituksille

ILMASTORAHASTON SIJOITUSTEN SEURANTA JA OMISTUSTEN KEHITYS

Yhtiö Raportoitavat asiat Status Kommentit

Solar

Foods

Yhteistyön eteneminen 

vasten suunnitelmaa ja 

vaikutustavoitteita

• Solar Foodsin ensimmäinen lainaerä (3 MEUR) maksettu

• Ilmastorahasto päättänyt hyödyntää rahoitussopimuksen mukaista 

tarkkailijajäsenen hallituspaikkaa, tarkkailijajäseneksi nimetty Ilmastorahaston 

sijoitusjohtaja Toni Mikkonen

Sijoituksen arvokehitys • Tarkistetaan ensimmäisen kerran Q4/2021

Elstor Yhteistyön eteneminen 

vasten suunnitelmaa ja 

vaikutustavoitteita

• Rahoituspäätös vahvistettu Ilmastorahaston hallituksen toukokuun kokouksessa

Sijoituksen arvokehitys • Tarkistetaan ensimmäisen kerran Q4/2021
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Hallintoa on kehitetty aktiivisesti H1/2021 aikana

H1/21 hallituksessa käsitelty mm:

• Hallinto- ja ohjausjärjestelmän 

kuvaus

• Avoimuuskäytännöt

• Code of conduct

• Sijoituspolitiikka (ml. kriteerit, 

sijoitusprosessi, instrumentit jne)

• Riskienhallinta

• Yhteiskuntavastuuraportoinnin 

lähestymistapa

• Hallituksen kokouskäytännöt

• 06/21 käsittelyssä tietoturva
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Ilmastorahaston avoimuus- ja julkisuuskäytäntö
Ilmastorahasto viestii asioistaan aktiivisesti, ymmärrettävästi ja erilaiset kohderyhmät huomioon ottaen. Yhtiö haluaa antaa oikeat ja 

riittävät tiedot toiminnastaan sidosryhmille, medialle ja kansalaisille varmistaen samalla asiakkaidensa yksityisyyden ja liikesalaisuuksien 
suojan.

Yhtiö julkaisee säännöllisesti tietoa toiminnastaan sekä rahoituksestaan ja raportoi omistajalleen sille asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Yhtiön julkisia ohjeistuksia ja asiakirjoja ovat:

• Voimassa oleva toimiohje liitteineen
• Ilmastorahaston strategia

• Code of Conduct-ohjeistus
• Tietosuojaselosteet

• osakeyhtiölain mukaiset tilinpäätöstiedot,
• yhtiön toimintakertomus,

• yhteiskuntavastuuraportti,
• selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,

• omistajalle annetun vuosiraportti yhtiölle asetettujen strategisten ehtojen noudattamisesta sekä tavoitteiden toteutumisesta, sekä
• omistajalle ja sijoitusneuvostolle annettu taloudellinen neljännesvuosiraportti, sisältäen muun muassa yhtiön markkinakatsauksen ja 

tulevaisuusarvion, tuloslaskelma- ja taseinformaation, tehdyt sijoitukset ja vaikuttavuuden mittarien toteumat sekä omistusten 
kehityksen

Rahoituskohteidensa osalta yhtiö valmistelee ja sopii viestinnän yhdessä asiakkaan kanssa. Pääsääntönä rahoituspäätöksistä 

tiedotetaan: rahoituksen saaja, investointikohde, Ilmastorahaston rahoitusosuuden suuruus sekä yhteenveto rahoituksella tavoiteltavista 

vaikutuksista.

Rahoitushakemukset, investointien valmisteluaineistot tai sisäiset dokumentit eivät ole julkaistavia tietoja asiakkaiden luottamuksen sekä 

sisarorganisaatioiden kanssa yhdenmukaisten käytäntöjen säilyttämisen vuoksi. Nykymuodossaan julkisuuslakia ei sovelleta yhtiön 
toimintaan. Esim. lainsäädäntömuutokset voivat vaikuttaa julkisuuslain soveltuvuuteen jatkossa. Toistaiseksi Ilmastorahaston avoimuus- ja 

julkisuuskäytänteistä linjataan osana hallinto- ja ohjausjärjestelmän kuvausta. 
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Ilmastorahaston hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Ilmastorahaston hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus, sijoitusneuvosto ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on 
johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa. Yhtiön johdon velvollisuutena on edistää yhtiön etua 
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 

Valtio-omistaja/ TEM
Vastaava virkamies: Oskari 

Räikkönen 

Yhtiökokous

Ilmastorahaston hallitus
PJ Perttu Puro Ilmastorahaston 

sijoitusneuvosto
PJ Ilona LundströmToimitusjohtaja

Paula Laine

Sijoitustoiminto
Johtaja: Toni Mikkonen

Asiakkuustoiminto
Johtaja: Pia Erkinheimo

Talous- ja 
hallintotoiminto

Johtaja: N.N.

Viestintätoiminto
Johtaja: Saara Mattero 

Ilmastorahaston yhtiökokous voi päättää laissa 

ja yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen tehtäviksi 

määritellyistä asioista. 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön 

hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 

järjestämisestä toimintaa ohjaavien lakien ja 

säännösten mukaisesti. Ilmastorahaston hallitus 

tekee kaikki yhtiön sijoituspäätökset.

Sijoitusneuvoston tehtävänä on muodostaa 

näkymä valtioneuvoston yhteisistä strategisista 

tavoitteista Ilmastorahaston toimintaan. 
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Esityslista

Osio Aika Alustaja

1. Kokouksen avaus ja esittäytymiset 10 min

2. Ilmastorahaston toiminnan käynnistyminen: yleiskuva 10 min HPJ Perttu Puro

3.
Ajankohtaiskatsaus Ilmastorahaston toimintaan: strategia, 
operatiivinen sijoitustoiminta ja hallinto 

35 min TJ Paula Laine

4. Sijoitusneuvoston tehtävät ja työjärjestyksen valmistelu 20 min
Sijoitusneuvoston pj 

Ilona Lundström

5.
Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat: 
talouskatsaus, tavoitteiden status 

5 min
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Toimiohjeessa määritellyt sijoitusneuvoston tehtävät

• Tehtävänä poikkihallinnollisen näkökulman varmistaminen, muodostaa näkymä 

valtioneuvoston yhteisistä strategisista tavoitteista Ilmastorahaston toimintaan

➢ Ilmastorahaston toiminta on yhteensopivaa keskeisten hallinnonalojen  tavoitteiden 

kanssa

➢ Ilmastorahaston toiminta huomioi toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen 

• Tarkoituksena on parantaa Ilmastorahaston toiminnan vaikuttavuutta

• Sijoitusneuvosto antaa kirjallisen arvion vuosittain TEM:lle siitä, miten ilmastorahaston tulisi 

kehittää toimintaansa tavoitteidensa saavuttamiseksi. TEM ottaa huomioon arvion 

osana omistajaohjausprosessia.
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Toimiohjeessa määritellyt kokouksissa käsiteltävät asiat

• Sijoitusneuvoston kokouksissa käsitellään ensisijaisesti yhtiön sijoitustoimintaan ja sen 

yleiseen toimintaympäristöön liittyviä ajankohtaisia teemoja

• Sijoitusneuvosto ei käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumispäätöksiä

• Yhtiön toimintaa ja sen tuloksia esitellään kokouksissa.
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Organisoituminen ja työjärjestys:

Lähtökohtia toimiohjeesta ja asettamispäätöksestä

• Sijoitusneuvostossa ovat Ilmastorahaston alkuvaiheessa edustettuna TEM:n lisäksi VNK, 

VM, YM ja LVM

• Neuvoston kokoonpanon mahdollista laajennustarvetta esimerkiksi tutkimusmaailmaan 

arvioidaan Ilmastorahaston ensimmäisen toimintavuoden jälkeen

• Sijoitusneuvoston puheenjohtajuus on kiertävä, jonka työ- ja elinkeinoministeriö määrää 

toimikauden vaihtuessa. Ensimmäisen toimikauden (2020-2022) puheenjohtajana toimii 

työ- ja elinkeinoministeriö.

• Kokouksia järjestetään vuosittain vähintään 2-4 kertaa.

• Sijoitusneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.
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Organisoituminen ja työjärjestys: Eteneminen

• Esitetään, että sijoitusneuvosto kokoontuu 3 kertaa vuonna 2021:

• 1. kokous 1.6.

• 2. kokous elo-syyskuu

• 3. kokous lokakuu

• Esitetään, että sijoitusneuvosto käy 1.6. lähetekeskustelun työjärjestyksestä, jonka 

pohjalta Ilmastorahasto valmistelee työjärjestyksen käsiteltäväksi elo-syyskuun 

kokouksessa

• Esitetään, että elo-syyskuun kokouksessa käsitellään lähtökohdat ja evästykset 

sijoitusneuvoston vastuulle kuuluvan vuotuisen kirjallisen arvion laatimiseksi

• Esitetään, että arvio tuotetaan 2. ja 3. kokouksen välisenä aikana ja käsitellään 3. 

kokouksessa.



Työjärjestyksen alustava sisällysluettelo:

1. Yleistä

2. Sijoitusneuvoston kokoonpano

3. Sijoitusneuvoston tehtävät

4. Sijoitusneuvoston puheenjohtajuus ja 
puheenjohtajan tehtävät

5. Sijoitusneuvostossa käsiteltävät asiat ja 
päätökset

6. Sijoitusneuvoston kokoukset

7. Pöytäkirja

8. Sijoitusneuvoston toiminnan arviointi

Työjärjestys: 
Lähetekeskustelu

1.6.2021

• Toimiohje ja sijoitusneuvoston 
asettamispäätös antavat lähtökohdat 
usealle työjärjestyksen kohdalle

• Lähtökohtien lisäksi työjärjestyksessä 
täsmennettävä mm.

• Sijoitusneuvoston vastuulle kuuluvan 
vuotuisen kirjallisen arvion muodostamisen 
käytänteitä

• Sijoitusneuvoston kokousten 
toimintatapaa (mm. pöytäkirjaaminen, 
sihteeri)

• Sijoitusneuvoston vuosirytmiä suhteessa 
esim. yhtiökokoukseen ja TEM-
omistajaohjauksen vuosikelloon
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Esityslista

Osio Aika Alustaja

1. Kokouksen avaus ja esittäytymiset 10 min

2. Ilmastorahaston toiminnan käynnistyminen: yleiskuva 10 min HPJ Perttu Puro

3.
Ajankohtaiskatsaus Ilmastorahaston toimintaan: strategia, 
operatiivinen sijoitustoiminta ja hallinto 

35 min TJ Paula Laine

4. Sijoitusneuvoston tehtävät ja työjärjestyksen valmistelu 20 min
Sijoitusneuvoston pj 

Ilona Lundström

5.
Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat: 
talouskatsaus, tavoitteiden status 

5 min
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Ilmastorahaston tasearvon kehitys

Ilmastorahaston omistusten kehitys, viimeiset 600 päivää Ilmastorahaston taseen markkina-arvo 

25.5.2021

• Ilmastorahaston tasearvo koostuu 8,3% 

Nesteen osakkeiden omistuksista

• Ilmastorahaston omistusten arvo oli 25.5. n. 

3,3 miljardia euroa Nesteen osakekurssin 

ollessa 52,1 € / osake

• Vaken muut omistukset (Altia, Posti, Nordic 

Morning Group, Vapo) siirrettiin 18.12.2020 

takaisin valtion suoraan omistukseen

Omistusten 

siirto

18.12.

TALOUSKATSAUS

Nesteen osingot 2020

• Varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan 

osinkoa 0,80 euroa osaketta kohti. (1,02€ v. 2019), mikä Ilmastorahaston osakkeiden lukumäärällä tarkoittaa 51,1 M€ 

osinkotuottoja. 

• Osinko maksetaan kahdessa erässä.1. erä osingoista maksettiin 12.4.2021 ja toinen erä maksetaan 12.10.2021.

• Osinkotuloista maksetaan verot yhtiöverokannan mukaisesti (20%).

* Lähde: https://www.neste.fi/konserni/sijoittajat/neste-sijoituksena/osinkopolitiikka
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Tuloslaskelma 1-4 / 2021
01.01.2021-30.04.2021 1.1.2020-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 0 98 599 596

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -442 372 -1 209 121

Henkilösivukulut

Eläkekulut -61 192 -205 675

Muut henkilösivukulut -29 902 -11 457

Yhteensä -533 466 -1 426 253

Liiketoiminnan muut kulut -389 268 -1 260 439

LIIKEVOITTO / -TAPPIO -922 734 95 912 905

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 3 699 54 728

Osinkotuotot 25 557 649 65 172 005

Yhteensä 25 561 348 65 226 734

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -2 705 -18 132

Yhteensä -2 705 -18 132

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 25 558 643 65 208 602

VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 24 635 909 161 121 507

Tuloverot

Tilikauden verot -5 112 543 -28 016 651

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 19 523 366 133 104 856

Kommentit

• Ilmastorahaston Nesteen osinkotuotot näkyvät 

rahoitustuotoissa, joissa näkyy huhtikuussa 

toteutunut 25,5 M€ osingonmaksu

• Edellisen vuoden liikevaihdossa näkyivät 

luovutettujen osakkeiden osingot sekä 

laskennallinen luovutusvoitto osakkeiden 

palautuksesta valtion suoraan omistukseen. 

Vuonna 2021 liikevaihtoa ei ole vaan osinkotulot 

näkyvät rahoitustuotoissa.

• Osinkotuloista maksetaan verot yhtiöverokannan 

mukaisesti (20%), joista tarkastelukaudelle on 

jaksotettu 5 M€

• Alkuvuoden kulut ovat painottuneet 

henkilöstökuluihin (533 k€) ja muista kuluista 

merkittävimmät liittyvät sijoituspäätösten 

valmisteluun. Kokonaisuudessaan Ilmastorahaston 

kulut ovat olleet 1-4/2021 923 k€.
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Tase 30.4.2021
30.4.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 3 220 263 799 3 779 976 317

Yhteensä 3 220 263 799 3 779 976 317

Muut saamiset

Pitkäaikaiset lainasaamiset 3 000 000 0

3 000 000 0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 223 263 799 3 779 976 317

Saamiset

Lyhytaikaiset

Lainasaamiset 0 0

Muut saamiset 0 10 612

Siirtosaamiset 40 516 16 761

Yhteensä 40 516 27 373

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 33 000 000 33 000 000

Yhteensä 33 000 000 33 000 000

Rahat ja pankkisaamiset 74 840 710 70 794 078

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 107 881 226 103 821 450

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 331 145 025 3 883 797 767

30.4.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

Oma Pääoma

Osakepääoma 2 500 2 500

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 399 075 537 1 399 075 537

Käyvän arvon rahasto 1 374 660 758 1 822 430 772

Edellisten tilikausien voitto (- tappio) 190 811 210 57 706 354

Tilikauden voitto 19 523 365 133 104 856

Yhteensä 2 984 073 370 3 412 320 019

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 984 073 370 3 412 320 019

V IERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Laskennalliset verovelat 343 665 190 455 607 693

Yhteensä 343 665 190 455 607 693

Lyhytaikainen

Ostovelat 878 000 68 719

Muut velat 36 768 38 101

Siirtovelat 2 491 697 15 763 235

Yhteensä 3 406 465 15 870 055

V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 347 071 655 471 477 748

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 331 145 025 3 883 797 767
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Operatiiviset kulut kk-tasolla 2021
Operatiiviset kulut kumulatiivinen (tuhatta euroa)

• Ilmastorahaston budjetti vuodelle 2021 hyväksyttiin huhtikuussa ja se on kokonaisuudessaan 4 M€.

• Budjettiin sisältyy yhteensä 8 henkilön rekrytointi vuoden 2021 aikana, mutta palkkakulujen osalta näiden vaikutukset 

painottuvat loppuvuoteen ja kokonaiskulu alkaa näkyä vasta vuodesta 2022.

• Toiseksi suurin kuluerä ovat rahoituspäätösten valmisteluun liittyvät Due Diligence – kulut, joiden odotetaan kasvavan 

toiminnan laajentuessa.

TALOUSKATSAUS
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Sijoitustoiminto 31.5.2021

ETENEMINEN VASTEN TOIMINTASUUNNITELMAA

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentit

Sijoitus Operatiivinen toiminta

Rahoituspäätösten volyymi 50 

MEUR, 5-10 rahoituspäätöstä

Rahoituspäätösten valmistelu • Ensimmäiset kaksi rahoituspäätöstä valmisteltu ja 

toteutettu (Solar Foods ja Elstor)

• Due diligence analyysissä joukko caseja

Riskien- ja portfolionhallinta • Ensimmäinen lainaerä Solar Foodsille maksettu

• Solar Foodsin hallitukseen tarkkailijajäseneksi 

nimetty sijoitusjohtaja Toni Mikkonen

Organisoituminen

5-8 rekrytointia

Rekrytoinnit ja perehdytykset • Rekryprosessi käynnissä 5 position osalta

• Avoimet positiot herättäneet paljon kiinnostusta 

ja hakemuksia saatu suuri määrä

Tiimityön kehittäminen • Yhteispalaverit toimintojen välillä käynnistyneet

Kehittäminen

Synteesi opeista ja palautteesta

Palautteen kerääminen ja 

kehitystyön suunnittelu

• Huomioiden ja oppien kerääminen käynnissä 

liittyen ensimmäisiin rahoituspäätöksiin
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Yhteenveto ja raportointipohja: Asiakkuustoiminto 06/21 status 
TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Asiakkuudet Potentiaalisten 

rahoituskohteiden 

asiakaspalvelu

Mm. T-Median 

sidosryhmätutkimus mittarina

Ilmastorahasto tutuksi rahoituskohteille, 

kanssarahoittajille, rahoitusasiantuntijoille

• Yhteistyö käynnistynyt myönteisesti, luottamusta 

rakentaen

Fokukseen sopivien casejen

tunnistaminen, arviointi ja edistäminen 

kohti päätöksentekoa

• Ensikontakteja on paljon, fokus 

rahoituskokonaisuuksien kypsyyden arvioinnissa.

Palveluohjaus suomalaisessa ja EU-

rahoituskentässä

• Palveluohjausta tehdään runsaasti, sillä 

Ilmastorahaston fokusta ei vielä tunneta.

Dealflown generointi

~ 100 uuden kohteen 

löytäminen Q2-Q4

~ 100 relevantin julkisyhteisön 

toimijan aktivointi 

Relevantin dealflown tuottaminen
• Inbound, kasvava referral –dealflow

Julkisyhteisöjen ja PPP-kohteiden 

aktivointi -päästövähennystä 

mahdollistavat alustat 

• Yhteydenotot priorisoiduille julkisomisteisille tahoille 

käynnistyneet

Dealflown kokonaiskuvan 

analyysi

24/7 selkeä näkemys 

tunnistetuista 

rahoituskohteista

Dealflown kokonaiskuvan ylläpito ja 

analyysi

• Analyysi synkronisoitu toimintaympäristöanalyysin 

osa-aluejaon (9 osa-aluetta) mukaiseksi

Raportointi hallitukselle ja operatiiviselle 

tiimille

• Viikoittaista työtä, 22.6. hallituksen kokous 

Asiakkuustoiminnon jatkuva 

kehitys

T-Median sidosryhmätutkimus, 

Tiimiläisten työtyytyväisyys

Asiakkuuksien hallintaan liittyvien 

prosessien ja käytänteiden kehittäminen

• Web-sivut, muu viestintämateriaali yhteistyössä 

viestintätoiminnon kanssa

Henkilöresursseista huolehtiminen ja 

osaamisen kehittäminen

• Huolellinen resurssointi ottaen huomioon, että 

rekrytoinnit suunniteltu vasta Q3:lle
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Yhteenveto ja raportointi: Viestintätoiminto 06/2021
TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Viestintä Toimintaympäristöanalyysi

Ilmastorahaston hallituksella on 

päätöksentekonsa tukena laadukas 

toimintaympäristön analyysi.

Oleellinen tieto 

rahoituspäätösten tukena

Hallitus käsitellyt analyysit ilmastonmuutoksen 
kokonaiskuvasta ja linkittymisestä yhtiön 
rahoitustoimintaan, sekä ilmiötason analyysin 
biotaloudesta. Vihreän rahoituksen 
toimintaympäristöanalyysi käsitellään kesäkuussa.

Ajantasaisuus yhtiötä 

koskevista kokonaisuuksista
Seuranta ja TEM:in kestävän rahoituksen pilottihanke 
käynnissä.

Rahoituspäätösten viestintä

Sujuvat prosessit ja oikeasisältöinen, 

positiivinen mediaviestintä.

Viestinnälliset riskit ja 

lähestymistapa valmistelussa
Prosessikehitys ja opit käynnissä kahden ensimmäisen 
rahoituspäätöksen pohjalta.

Rahoituspäätösten viestintä Yhtiön molemmat rahoituspäätökset on viestitty 

onnistuneesti.

Raportoinnin kehittäminen

Hallituksen vuosikellon ja omistajan 

toiveiden mukainen raportointi, 

kehityshankkeet saatetaan loppuun 

vuoden lopussa.

Sisäinen raportointi Raportointi etenee suunnitellusti.

Ulkoinen raportointi Raportointi ja kehittäminen työn alla.

Hallinnon kehitys Hallintolausunto ja tietoturvaohjeistus työn alla.

Organisaation ja asiakkuuksia tukeva 

viestintä

Yhtiöön saapuva strategianmukainen 

dealflow. Tehtövienmukainen tiimin 

osaaminen.

Asiakkuustoiminnan tuki Perusmateriaalit valmiina ja syksyn valmistelu käynnissä.

Aktiivinen ulkoinen viestintä Jatkuva työ ja kehittäminen käynnissä.

Kyvykäs ja asiantunteva 

viestintätiimi

Tehtävänkuvaukset ja taitokartoitukset valmiina.
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Yhteenveto ja raportointipohja: Talous ja hallinto
TALOUS- HALLINTOTOIMINTO

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Talous ja 

hallinto

Rekrytoinnit

Yhtiölle rakennetaan 

vuoden 2021 aikana osaava 

ja tehokas talous- ja 

hallintotiimi

Talous- ja hallintojohtajan rekrytointi
• Rekrytointiprosessi käynnissä, yhdistäen 

avointa ja suorahakua

Kahden talous- ja hallintotiimi jäsenen 

rekrytointi ja jatkoresurssitarpeet

• Toteutus vasta kun talousjohtajan haku 

loppusuoralla

Perehdytykset toteutettu ja vastuu- ja roolijako 

tiimin sisällä tarkennettu
• Toteutus Q3

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
• Nykyinen talouspäällikkö toistaiseksi

Talous- ja hallintoprosessien vastuiden siirto 

pysyville resursseille
• Toteutus Q3

Koko hallintojärjestelmässä kuvatut prosessit 

täysimääräisesti toiminnassa
• Toteutus Q4

Arviointi ja kehittäminen 1H/21 aikana luotujen toimintaa ohjaavien ja 

määrittävien linjausten arviointi aloitetaan

• Lausunto hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

saadaan 1H/2H- vaihteessa (tavoite: 1H 

aikana)

Jo tiedossa olevat jatkokehitystarpeet 

toimeenpannaan
• Toteutus Q3->

Muut jatkokehitystarpeet tunnistetaan ja 

aloitetaan
• Toteutus Q3 ->


