
2.11.2021 1

Sijoitusneuvoston 
kokous 2.11.2021
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Esityslista
Osio Aika Alustaja

1. Kokouksen avaus, edellisen kokouksen pöytäkirja 5 min Pj Ilona Lundström

2.

Ilmastorahaston toiminnan eteneminen

•Yleiskuva HPJ

•Tilannekatsaus TJ

•Keskustelu ja kysymykset

10 min Hpj Perttu Puro

Tj Paula Laine

3.

Vuosittainen arviointi Ilmastorahastosta

• Yhteenveto saaduista näkemyksistä ja 

muistioluonnoksesta

• Keskustelu 

35 min Pj Ilona Lundström

Siht. Sanna Ruuskanen

4. Vuoden 2022 kokoukset 5 min Pj Ilona Lundström

5. Todetaan tiedoksi sijoitusneuvostolle säännöllisesti 

raportoitavat asiat 5 min Tj Paula Laine
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Yksi uusi rahoituspäätös,

muilta osin Ilmastorahaston toiminnan yleiskuva ennallaan

• Ilmastorahaston hallitus on tehnyt 4.5MEUR positiivisen päätöksen 

lokakuun kokouksessaan yhteen uuteen kohteeseen, joka tavoitteena 

viimeistellä ja julkaista hyvin pian

• Rahoituspäätösvalmistelussa edelleen 15 hanketta, joista useampi 

rahoituspäätös suunnitteilla yhä loppuvuoteen

• Yhtiön laajempi deal flow edelleen vahva ja kasvanut: 254 relevanttia 

rahoituskohdetta
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Magsortin ratkaisun avulla teräksen valmistuksesta syntyvästä kuonasta voidaan
poistaa metalli perusteellisesti, kannattavasti ja ympäristöystävällisesti. Magsortin ratkaisu
perustuu tehokkaaseen murskaimeen ja magneettiteknologiaan, ja kuivaprosessin vuoksi
kuonasta on tulevaisuudessa mahdollisuus metallin poiston jälkeen jauhaa sementtiä.
Magsortin ratkaisulla voidaan kerätä lähes kaikki myytävä metalli talteen jätekuonasta.
Magsortin ratkaisua voitaisiin hyödyntää myös jo olemassa olevien kuonamassojen käsittelyyn,
jolloin aikaisemmin syntyneet sivuvirrat saataisiin uudelleen raaka-aineiksi.

Ratkaisuun liittyy yhtiön suunnitelmien toteutuessa erittäin suuri kumulatiivinen
päästövähennyspotentiaali terästeollisuudessa 2020–luvulla, n. 7,5MtCO2e. Ratkaisulla on
myös huomattava vientipotentiaali ratkaisun kohdentuessa globaaleilla
terästuotantomarkkinoilla pääsääntöisesti Suomen ulkopuolelle. Ilmastorahaston rahoitusta on
arvioitu ensivaiheessa hiiliteräsratkaisun välittömän liiketoiminta- ja päästöpotentiaalin
pohjalta, mutta pidemmällä aikavälillä ratkaisun hyödyntäminen sementin valmistuksessa voi
tuoda vielä arvioiden päälle jopa miljoonien tonnien lisäpäästövähennykset.

Ilmastorahaston 4,5M€ rahoitus kohdistuu käyttöpääoman vahvistamiseen eli
laiteinvestointien rahoittamiseen. Ilmastorahaston laina on nostettavissa yksikkö kerrallaan
vasten laitekohtaisen päästövähennyspotentiaalin validoimista.

Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti
eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen. Lainan
perushinnoittelun päälle rahoitukseen liittyy voitto-osuuskomponentti, missä Ilmastorahasto
kantaa yhtiön rinnalla riskiä ratkaisun käyttöönoton skaalauksesta ja saa myös osuuden
tuottavien hankkeiden voitoista.



Dealflow kasvanut edelleen: 254 potentiaalista rahoituskohdetta

DEALFLOW KOKONAISKUVA | 18.10.2021

• 218 kaupallista skaalausta, 

joka sisältää 25 erityisrahasto-

aihiota

• 36 alusta-aihiota

• Laitosinvestoinnit 86 / 8 ESR*

• Fyysisten ratkaisujen skaalaus 103 / 17 ESR

• Digiratkaisujen skaalaus 29 / 0 ESR

• Fyysinen infrastruktuuri 11

• Digitaaliset alustat 25

*erityissijoitusrahastot

Laitosinvestoinnit

Kaupallinen 
skaalaus

Fyysisten ratkaisujen  
skaalaus

Alustat

Rahoituskategoriat

Digiratkaisujen 
skaalaus

Fyysinen infrastruktuuri

Digitaaliset alustat

Rahoitus-

kohdetyypit

254 254

Rahoitusehdotusten lukumäärä rahoituskategorioiden mukaan
• Deal flowssa tapahtuu jatkuvaa 

kehitystä molempiin suuntiin: uusia 

hankkeita rekisteröidään ja osa 

raukeaa

• Deal flow painottuu vahvasti 

kaupallisiin skaalauksiin ja niissä 

laitosinvestointeihin sekä fyysisten 

ilmastoratkaisujen kaupalliseen 

skaalaukseen, joita myös 

Ilmastorahaston kaksi ensimmäistä 

sijoituskohdetta SolarFoods ja Elstor

edustavat

• Olemme huomanneet, että 

toteutetut ja julkaistut 

rahoituspäätökset ovat parhaita 

tapoja aktivoida uutta 

samankaltaista, relevanttia deal

flowta

• Tällä hetkellä deal flown

kehittämisen painopisteenä on 

monipuolistaminen, mm. ilmastodigi, 

suuryritykset, rahastot2.11.2021 7



2.11.2021 8

Suuri osa deal flowsta liittyy teollisuuden päästövähennyksiin, 
uusiutuvaan energiaan ja/tai biopohjaisiin materiaaleihin

DEALFLOW KOKONAISKUVA | 18.10.2021

Rahoitusehdotusten kategorisointi osa-alueittain 
Rahoitusehdotusten lukumäärä | Havainnollistava näkymä pohjautuen Ilmastorahaston operatiivisen tiimin luokitteluun

Teollisuus ja kiertotalous

Rakennukset ja rakentaminen

Uusiutuva energia

Biopohjaiset materiaalit

Hiilensidonta

6

Energiaverkot ja varastointi

13

Liikenne ja logistiikka

Ruoka, maatalous ja maankäyttö

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

60

39

30

24

19

14

13

Ilmastoratkaisujen kaupalliset skaalaukset* Päästövähennyksiä mahdollistavat alustat*

2

2

1

Rakennukset ja rakentaminen

Uusiutuva energia

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

9Teollisuus ja kiertotalous

Biopohjaiset materiaalit

Liikenne ja logistiikka

Ruoka, maatalous ja maankäyttö

7

Energiaverkot ja varastointi

12

0

3

Digitaaliset alustat

Fyysinen infrastruktuuri

Laitosinvestoinnit

Fyysisten ratkaisujen käyttöönoton skaalaus

Digitaalisten ratkaisujen kaupallinen skaalaus
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Rahoituspäätösvalmistelussa on 15kpl hankkeita, useampia 
rahoituspäätöksiä suunniteltuina loppuvuoteen

RAHOITUSPÄÄTÖSTEN VALMISTELUVAIHE

Ilmastorahastossa sijoitustiimin rahoituspäätösvalmistelussa olevien hankkeiden lkm (tilanne 25.10.2021)

Analyysivaihe
DueDilligence

vaihe1
DueDilligence

vaihe 2
DueDilligence

vaihe 3
YHTEENSÄ

Casejen
lukumäärä

8 1 2 4 15

• Deal flowsta sijoitustiimin analyysiin edenneenä on tällä hetkellä 15kpl hankkeita.

• Ilmastorahaston 2021 rahoituspäätösvolyymitavoite on 50 MEUR, josta 

• 14 MEUR tehtiin 1H/21 aikana

• 4,5 MEUR rahoituksesta positiivinen päätös Ilmastorahaston hallituksen lokakuun kokouksessa 

uudelle caselle, jonka kanssa rahoitussopimuksen yksityiskohdat viimeistelyssä ja viestinnän 

tavoiteaikataulu v43-44

• 2H/21 rahoituspäätöstavoitteeksi jää näin vielä jäljelle 31,5 MEUR. 

• Kokonaisuutena 2H tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa, mutta yhä mahdollista.

• Rahoituspäätöksien julkaisun ajankohdat tulevat painottumaan aivan loppuvuoteen. 
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Vuosittainen arviointi Ilmastorahastosta

• Kaikki sijoitusneuvoston jäsenet toimittivat oman 
näkemyksensä arviointiin

• Näkemykset koottiin siten, että lopputuotteena on 
sijoitusneuvoston yhteinen näkemys (ei ministeriökohtaista 
esittämistapaa)

• Arviointiluonnoksessa näkemyksiä on tiivistetty ja pyritty 
yhtenäiseen, mahdollisimman selkeään kokonaisuuteen
➢ Pyritty tavoittamaan palautteen ”punainen lanka”



Nostoja arvioinnista 1/2
Ilmastorahaston ohjauskehikko, strategia ja toteutunut toiminta

• Lähtökohtaisesti ohjauskehikko koetaan selkeäksi ja eri hallinnonalojen politiikkatavoitteita tukevaksi. Strategia 
muodostaa johdonmukaisen jatkumon toimiohjeelle kuvaten Ilmastorahaston hallituksen tekemiä painotuksia. 

• Digitalisaatiohankkeiden rooli toimiohjeessa ja strategiassa pohditutti. Esim. monet digihankkeet, joilla ei ole 
suoria ympäristövaikutuksia, mahdollistavat ympäristövaikutuksiltaan positiivista digitalisaatiokehitystä. 
Strategia on tältä osin toimiohjetta hieman rajoittavampi. 

• Erityistehtäväyhtiölaissa tuli huomioida toiminnan vaikuttavuus ja sijoitusneuvoston rooli.

• Teknologianeutraalisuus ja monipuolinen rahoituksen keinovalikoima (suorat sijoitukset, erityissijoitusrahastot ja 
–instrumentit, mahdollisuus myöntää valtiontukia) koettiin tärkeäksi.

• Tarkempaa arviointia toteutuneesta toiminnasta on tarkoituksenmukaista tehdä, kun toiminta on jatkunut 
pidempään ja rahoituspäätöksiä on tehty nykyistä enemmän. 

Ilmastorahaston toiminnan keskeiset tavoitteet, kehitysnäkymät ja poikkihallinnollisuus

• Ilmastorahastolle asetetut tavoitteet - hiilijalanjäljen vähentäminen, hiilikädenjäljen vahvistaminen sekä 
innovatiivisten ilmasto- ja digiratkaisuiden edistäminen - ovat poikkihallinnollisesti keskeisiä.

• Tärkeänä kehitysnäkymänä pidetään sitä, että rahoitettavat hankkeet tukevat myös kestävän kasvun 
liiketoiminnan syntyä ja suomalaisen elinkeinorakenteen uudistumista. myös liikenteen 
päästövähennystavoitteiden merkityksen nähdään jatkossa painottuvan edelleen.

• Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti – säännöllinen vuoropuhelu tarpeellista

2.11.2021 12



Nostoja arvioinnista 2/2
Muut viestit yhtiölle ja yhtiön omistajaohjaukselle

• Yritysvastuun merkitys korostuu, kun otetaan huomioon Ilmastorahaston erityistehtävä. 

• Ilmastorahaston vaikutuskriteerien arvioinnin tulee olla läpinäkyvää ja uskottavaa sekä pohjautua 
mahdollisimman pitkälle tutkittuun tietoon. Positiivista, että yhtiö on edelleen kehittänyt 
yhteiskunnallisen hyödyn ja vaikutusten mallintamista. Jatkossa tehtäville sijoituksille voitaisiin arvioida 
myös kannustinelementtejä, jotka tukisivat vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. 

• Olennaista, että Ilmastorahasto keskittyy rahoituksessaan alueille, joihin muiden (esim. TEM-konsernin) 
toimijoiden toimet eivät yllä ja jossa eri toimijoiden toimet täydentävät ja tukevat toisiaan. TEM-
konsernin eri toimijoiden yhteistyöstä hyviä esimerkkejä ja työnjaon sekä roolien selkeyttämistä 
jatketaan. Kiinnitettävä huomiota myös siihen, ettei Ilmastorahasto vääristä toimillaan kilpailua. 

• Eu-rahoituksen rooli Ilmastorahaston toiminnassa nousi esiin: 
➢ Hyvä selvittää erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää EIP-ryhmän rahoitusta (lainat, opo, takaukset) erityisesti InvestEU-ohjelmasta. 

➢ Nostetaan esiin mahdollisuus kehittää strategian kirjauksia EU-rahoituksesta eri hallinnonalojen yhteistyössä.

➢ Mahdollinen tapa kytkeytyä EU-rahoitukseen on Ilmastorahaston normaalissa sijoitusprosessissa syntyvän rahoitusosuuden 
laskeminen osaksi EU-rahoituksen irrottamiseen tarvittavaa kansallista vastinrahoitusta. Tästä toivotaan keskustelua ministeriöiden 
kanssa ja ehdotetaan ministeriöiden TKI-verkostoa yhdeksi mahdolliseksi kontaktipinnaksi jatkopohdinnoille.

• Johtopäätös: Ilmastorahaston toiminta lähtenyt käyntiin valmistelussa asetettujen odotusten mukaisesti. 
Toiminta on edelleen alkuvaiheessa eikä suurille muutoksille ole näillä näkymin tarvetta. 

2.11.2021 13
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Vuoden 2022 kokoukset

• Ehdotetaan, että sijoitusneuvosto kokoontuu vuonna 2022 neljä 
kertaa: 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa syksyllä
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Sijoitusneuvostolle tiedoksi toimitettavat 
säännöllisesti raportoitavat asiat
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Tehtyjen sijoitusten seuranta:

ILMASTORAHASTON SIJOITUSTEN SEURANTA JA OMISTUSTEN KEHITYS

Yhtiö Raportoitavat asiat Status Kommentit

Solar
Foods

Yhteistyön eteneminen 
vasten suunnitelmaa ja 
vaikutustavoitteita

• Solar Foodsin kaksi ensimmäistä lainaerää (2x 3 MEUR) maksettu Q2 ja Q4

• Viimeisen kolmannen lainaerän (4 MEUR) maksupostin ajoitus kesällä 2022

• Yhtiön kehitys etenee suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa

Sijoituksen arvokehitys • Arvokehityksessä ei nähdä olevan muutoksia raportointijaksolla Q2-Q4 2021

Elstor Yhteistyön eteneminen 
vasten suunnitelmaa ja 
vaikutustavoitteita

• Rahoituspäätös vahvistettu Ilmastorahaston hallituksen toukokuun kokouksessa

• Rahoitusfasiliteettiin kuuluvia lainaeriä ei ole vielä nostettu

• Yhtiö ei ole onnistunut myynnissään suunnitelmansa mukaisesti, mikä on 
vaikuttanut myös lainaerien noston viivästymiseen

Sijoituksen arvokehitys • Tarkistetaan ensimmäisen kerran Q4/2021
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Ilmastorahaston osakeomistusten kehitys

Ilmastorahaston osakeomistusten kehitys, viimeiset 600 päivää (m€) Ilmastorahaston osakeomistusten markkina-
arvo 15.10.2021

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

• Ilmastorahaston omistusten arvo oli 15.10. n. 
3,1 miljardia euroa Nesteen osakekurssin 
ollessa 48,7 € / osake. Tämä on n. 97 % 
Ilmastorahaston taseesta.

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

TALOUSKATSAUS

Nesteen osingot 2020

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

• Osinkotuloista maksetaan verot yhtiöverokannan mukaisesti (20%).

* Lähde: https://www.neste.fi/konserni/sijoittajat/neste-sijoituksena/osinkopolitiikka

Omistusten 
siirto

18.12.
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TALOUSKATSAUS

Tuloslaskelma 1.1.-30.9.2021 Kommentit
• Ilmastorahaston Nesteen osinkotuotot 

näkyvät rahoitustuotoissa, joissa 1-9/2021 

näkyy huhtikuussa toteutunut 25,56 m€ 

osingonmaksu. Osinkojen toinen erä 25,56 

m€ on saatu 12.10.2021.

• 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%). Veroja 

on jaksotettu tarkastelukaudelle 4,7 m€.

• Alkuvuoden kulut ovat painottuneet 

henkilöstökuluihin (1 159 k€) ja muista 

kuluista merkittävimmät liittyvät 

sijoituspäätösten valmisteluun. 

Kokonaisuudessaan Ilmastorahaston kulut 

ovat olleet 1-9/2021 2 002 k€.
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Tase 30.9.2021

TALOUSKATSAUS
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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 kuuluu 6 henkilön rekrytointi vuoden aikana, minkä vaikutukset näkyvät loppuvuoden aikana.

• Toiseksi suurin kuluerä ovat rahoituspäätösten valmisteluun liittyvät Due Diligence – kulut, joiden odotetaan kasvavan 
toiminnan laajentuessa ja tällä hetkellä näkyvät toteumissa viiveellä.

TALOUSKATSAUS
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Sijoitustoiminto 8.10.2021

ETENEMINEN VASTEN TOIMINTASUUNNITELMAA

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentit

Sijoitus Operatiivinen toiminta

Rahoituspäätösten volyymi 50 

MEUR, 5-10 rahoituspäätöstä

Rahoituspäätösten valmistelu • Teoreettinen mahdollisuus vuositavoitteen 

saavuttamiseen säilyy, mutta tätä voi pitää epä-

todennäköisenä, koska se edellyttäisi lähes 

kaikkien pidemmälle edenneiden casejen 

toteutumista

Riskien- ja portfolionhallinta • Juridiset perusteet hallituksen tarkkailijajäsenenä 

toimimiselle selvitetty PWC:n kanssa

• Toimintaohjeet Ilmastorahaston asiantuntijoille 

määritetään H2 aikana

Organisoituminen

5-8 rekrytointia

Rekrytoinnit ja perehdytykset • Perehdytyksille rajallisesti kaistaa, koska fokus on 

lähes 100% rahoituspäätösvalmistelussa

Tiimityön kehittäminen • Yhteispalaverit toimintojen välillä jatkuvat

Kehittäminen

Synteesi opeista ja palautteesta

Palautteen kerääminen ja 

kehitystyön suunnittelu

• Huomioiden ja oppien kerääminen liittyen 

ensimmäisiin rahoituspäätöksiin tehty
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Yhteenveto ja raportointipohja: Asiakkuustoiminto 10/21 status
TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Asiakkuudet Potentiaalisten 

rahoituskohteiden 

asiakaspalvelu

Mm. T-Median 

sidosryhmätutkimus mittarina

Ilmastorahasto tutuksi rahoituskohteille, 

kanssarahoittajille, rahoitusasiantuntijoille

• Ilmastorahaston suhtaudutaan myönteisesti, 

luottaen. Slush21 valmistelut etenevät.

Fokukseen sopivien casejen

tunnistaminen, arviointi ja edistäminen 

kohti päätöksentekoa

• Huomio rahoituskokonaisuuksien kypsyyden 

arvioinnissa mm. muun rahoituksen, valtiolisäarvon 

sekä päästövähennyspotentiaalin osoittaminen

Palveluohjaus suomalaisessa ja EU-

rahoituskentässä

• Palveluohjaus sisarorganisaatioiden kanssa sekä 

case-yhteistyö kanssarahoittajien kanssa etenevät.

Dealflown generointi

~ 100 uuden kohteen 

löytäminen Q2-Q4

~ 100 relevantin julkisyhteisön 

toimijan aktivointi

Relevantin dealflown tuottaminen
• Huomio digi-teemassa ja suuryhtiöissä

Julkisyhteisöjen ja PPP-kohteiden 

aktivointi

• Yhteydenotot priorisoiduille julkisomisteisille tahoille 

etenevät, toistaiseksi rajallisesti caseja IR-

valmiudessa löytynyt

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, 15.10. hallituksen kokous

Asiakkuustoiminnon jatkuva 

kehitys

T-Median sidosryhmätutkimus,

Tiimiläisten työtyytyväisyys

Asiakkuuksien hallintaan liittyvien 

prosessien ja käytänteiden kehittäminen

• Tunnistaa tietokantapalvelu markkina-analyysin ja 

kilpailijakartoituksen tueksi Q4:lla sijoitustiimin kanssa

Henkilöresursseista huolehtiminen ja 

osaamisen kehittäminen

• •Tavoiteorganisaatio 3 HTV, Q3 1hlö eläkkeelle ja 

1hlö Espoon kaupungille johtanut akuuttiin 

rekrytointitarpeeseen
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Yhteenveto ja raportointipohja: Viestintätoiminto 10/2021
TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Viestintä Toimintaympäristöanalyysi
Hallituksen toiveiden mukainen 
analyysisisältö.

Oleellinen tieto 
rahoituspäätösten tukena

Seuraavana ilmastonmuutos-teematason analyysin 
päivitys 11/2021. Hiilikreditti- ja vetyanalyysit 10/21.

Ajantasaisuus yhtiötä 
koskevista kokonaisuuksista

Seuranta ja pilottihanke käynnissä. KV- ja EU-kartoitus 
käynnissä. IIPP policy brief julkaistu IR-strategiasta.

Rahoituspäätösten viestintä
Sujuvat prosessit ja oikeasisältöinen, 
positiivinen mediaviestintä.

Viestinnälliset riskit ja 
lähestymistapa valmistelussa

Aktiivinen analyysituki Q4-rahoituspäätösten 
valmistelulle.

Rahoituspäätösten viestintä Tulevien rahoituspäätösten viestintä työn alla.

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

Sisäinen raportointi Valmistautuminen Q4-raportointiin ja sijoitusneuvoston 
arvioon.

Ulkoinen raportointi Yhteiskuntavastuuraportti – sisällöntuotanto työn alla ja 
ulkoisen kumppanin kilpailuttaminen valmis. 

Hallinnon kehitys Vastuullisuusohjelma työn alla, Code of Conduct ja 
riskienhallinta-tarkistukset Q4/21.

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

Asiakkuustoiminnan tuki Slush ja FVCA-tilaisuudet suunnittelussa, 
viestintämateriaalien ja sivuston päivitys työn alla.

Aktiivinen ulkoinen viestintä Ulkoinen viestintä käynnissä, kumppanuusviestit 
järjestökentän kanssa ulkona.

Kyvykäs ja asiantunteva 
viestintätiimi

Viestintätiimin sisäiset käytännöt käytössä.
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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 • Sanna Ruuskanen aloittanut 30.8.

Kahden talous- ja hallintotiimi jäsenen 

rekrytointi ja jatkoresurssitarpeet

• Talouspäällikön rekrytointi edennyt ja uusi 

talouspäällikkö aloittanut 11.10.

• Toinen resurssi siirtyy vuodelle 2022

Perehdytykset toteutettu ja vastuu- ja roolijako 

tiimin sisällä tarkennettu
• Perehdytys käynnissä ja jatkuu vaiheittain

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, 

vastuiden siirto uudelle talouspäällikölle 

Talous- ja hallintoprosessien vastuiden siirto 

pysyville resursseille
• Toteutus Q4

Koko hallintojärjestelmässä kuvatut prosessit 

täysimääräisesti toiminnassa
• Toteutus Q4

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

määrittävien linjausten arviointi aloitetaan

• BDO:n lausunto hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä – kehitysehdotusten 

arviointi ja toimeenpano aloitettu

Jo tiedossa olevat jatkokehitystarpeet 

toimeenpannaan
• Toteutus Q4->

Muut jatkokehitystarpeet tunnistetaan ja 

aloitetaan
• Toteutus Q4 ->


