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Esityslista
Osio Aika Alustaja

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

2.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi Ilmastorahaston toiminnan 

eteneminen

• Yleiskuva Hpj

• Tilannekuva Tj

10 min
Hpj Perttu Puro

Tj Paula Laine

3.
Tiedoksi ja keskusteltavaksi ViSiRa-ryhmän loppuraportti ja 

VSR-työryhmän valmistelutilanne  
30 min Teollisuusneuvos Antti Valle, TEM

4.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi 

• Valtion vetyvalmistelu

• Ilmastorahaston vetytalouskatsaus

45 min
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM

Johtava asiantuntija Peter Platan & 

Analyytikko Tanja Huohvanainen IR

5.
Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 

Ilmastorahaston yhteiskuntavastuu
15 min

Tj Paula Laine

Siht. Sanna Ruuskanen

6.
Katsaus  Ilmastorahastosta annettavan lain 

valmistelutilanteeseen ja keskustelu
10 min Siht. Sanna Ruuskanen

7. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat 5 min Tj Paula Laine
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Eteneminen kohti tavoitteita

• Rahoituspäätöstavoite 80MEUR voimassa

• Toiminnan monipuolistaminen:
• Instrumentaatiota laajennettu ensimmäisellä 

rahastosijoituksella
• Useampia välillisiä ja/tai digitaalisia 

ilmastoratkaisupäätöksiä valmistelussa

Strategian ja tehtävän mukaiset vaikutukset:
• Ilmastorahaston päästövähennysvaikutusten 

menetelmät sekä tulokset dokumentoitu ja raportoitu
• Ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistu

Hallinto: Tarkastusvaliokunta sekä sisäinen tarkastaja 

aloittaneet työnsä

Näkyvyys: Ilmastorahaston maine vahvalla tasolla 

sidosryhmissä, laajempaa näkyvyyttä rakennetaan
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Ilmastorahaston 2022 yleiskuva: tavoitteet ja eteneminen

2022 tavoitteena toiminnan laajentaminen ja 

monipuolistaminen

• Rahoituspäätösvolyymitavoitteena strategian 

mukainen 80MEUR vuonna 2022

• Toiminnan monipuolistaminen:
• Päästövähennyksiä mahdollistavat digitaaliset ja fyysiset 

alustat
• Asiakaskunnan monipuolistaminen
• Instrumenttien täydentäminen, ml. valmistautuminen 

mahdolliseen asymmetriseen instrumenttiin

Erityistehtävälaki, kokonaisarviointi

Strategia: Toimeenpano jatkuu & päivitys

Hallinto: Jatkokehitys, ml. sisäinen tarkastus

Näkyvyys: Tavoitellaan näkyvyyden kasvua
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Ilmastorahaston kahdeksas rahoituspäätös: QHeat

• Perustettu: 2018
• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 2/2022
• Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu erityisesti 

uuden ja tehokkaamman porauskaluston 
hankintaan keskisyvien lämpökaivojen 
poraamiseksi.

• Rahoitus: enintään 3,3M€ pääomalaina, joka on 
hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon 
mukaisella markkinaehtoisella korolla. Lisäksi 
rahoitussopimukseen sisältyy konversio-oikeus.

• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Rahoituksella 

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

Geoterminen lämmöntuotanto on kehittyvä toimiala, jolla on paljon 

potentiaalia ilmastotoimenpiteissä muun muassa lämmöntuotannon 

vähäpäästöisten ratkaisujen edistämisessä, energiantuotannon 

kausivaihtelun tasaamisessa sekä alueellisten lämpöverkkojen 

kehittämisessä.

QHeat on toistaiseksi ainoa suomalainen toimija, joka on kyennyt 

toteuttamaan keskisyviä lämpökaivoja ja ratkaisu soveltuu erityisesti 

suurille ja tiheästi rakennetuille kiinteistömassoille, kuten 

kerrostalopainotteisille asuinalueille, ostoskeskuksiin, sairaaloihin, 

lentokentille ja teollisuuslaitoksiin. Yhtiön tavoitteena on myös luoda 

alueellisia lämpöverkkoja, joissa verkkoihin liittyneet rakennukset ja 

toimijat voisivat vaihtaa energiaa keskenään tukeutumalla 

keskisyviin lämpökaivoihin.

Ilmastorahaston 3,3M€ pääomalaina kohdentuu uutta teknologiaa 

olevaan porauskalustoon nykyisen porauksen tehostamiseksi. 

Rahoituksella voidaan edistää geotermisen lämpösektorin 

kehittymistä ja vauhdittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja polttamiselle 

kiinteistöjen energiasektorilla.
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Taalerin Bioteollisuus I – bioteollisuuteen keskittyvä rahasto

• Perustettu: 2022
• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2022
• Rahoituksen kohde: rahastosijoitus Taalerin 

Bioteollisuus I -pääomarahastoon
• Rahoitus: 15M€ sijoitus rahastoon kahdessa 

osassa
• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: rahaston 

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

Taalerin Bioteollisuus I -rahasto tukee bioteollisuuden kehittymistä 

pääasiassa Suomessa, ja rahaston alustavana fokuksena ovat 

orgaaniset lannoitteet, kierrätysteknologiat, metallinkierrätys, 

vaihtoehtoiset tekstiilit ja kuidut, biopohjaiset materiaalit sekä 

geoterminen energiatuotanto. Sijoitukset uusiin laitoksiin sekä 

laajennusinvestointeihin vähentävät fossiilisten polttoaineiden, sekä 

uusiutumattomien ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. 

Rahaston tavoitekokona on 80 M€. Ilmastorahasto tekee 

ankkurisijoittajan roolissa yhteensä enintään 15 M€:n sijoituksen 

kahdessa osassa Taaleri Bioteollisuus I –pääomarahastoon. 

Ensimmäisellä varainkeruujaksolla Ilmastorahasto sijoittaa 10 M€ ja 

mikäli rahasto saavuttaa 100 M€:n kokonaissitoumukset, 

Ilmastorahasto sijoittaa myöhemmässä sulkemisessa vielä 5 M€.  

Rahaston tarkka päästövähennyspotentiaali riippuu tehtyjen 

sijoitusten lukumäärästä sekä sijoitusten jakautumisesta eri 

painopistealueille. Suuntaa antava arvioitu keskimääräinen 

vuosittainen päästövähennyspotentiaali on noin 284 tCO2-ekv, mikä 

johtaisi arviolta noin 2,46 Mt CO2-ekv kumulatiiviseen 

päästövähennyskertymään 10 vuoden aikana suunnitelmien 

onnistuessa.
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Aeromon – hajapäästöjen raportointijärjestelmä

• Perustettu: 2014
• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 5/2022
• Rahoituksen kohde: raportointijärjestelmän 

skaalaaminen ja automaation kehittäminen
• Rahoitus: 2,4M€ pääomalaina, johon sisältyy 

konversio-oikeus.
• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: mahdollistaa

välillisiä päästövähennyksiä yhtiön asiakkaiden 
kautta. Kymmenen vuoden teoreettiseksi 
kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi 
arvioidaan 2,3 MtCO2-ekv.

Teollisuuden ja kaatopaikkojen metaanipäästöt muodostavat 

huomattavan ilmastohaasteen niiden kattaessa jopa 5 % 

globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Nykyisin teollisuuslaitoksissa 

arvioidaan hajapäästöjä usein laskennallisesti tai manuaalisilla 

kunnossapitotarkastuksilla, joissa pyritään tunnistamaan vuodot ja 

arvioimaan niiden suuruus. 

Aeromonin ratkaisulla voidaan paikallistaa ja määrällistää päästöjä 

lukuisille kaasumaisille yhdisteille, pienhiukkasille ja melulle. Tulokset 

jalostetaan raportiksi, jonka perusteella asiakkaat saavat laaja-

alaisen käsityksen hajapäästöistä ja niiden lähteistä ja voivat näin 

estää päästöjen muodostumisen. Ilmastorahaston 2,4 M€ 

pääomalaina kohdentuu raportointijärjestelmän skaalaamiseen ja 

automaation kehittämiseen.

Aeromonin mahdollistama päästövähennyspotentiaali on arvioitu 

kaatopaikkojen sekä bio- ja maakaasulaitosten keskimääräisten 

vuotojen perusteella. Kymmenen vuoden teoreettiseksi 

kumulatiiviseksi päästövähennyspotentiaaliksi arvioidaan 2,3 

MtCO2-ekv. Päästövähennykset ovat välillisiä eli riippuvaisia yhtiön 

asiakkaiden tekemistä korjaustoimenpiteistä Aeromonin tarjoaman 

tiedon pohjalta.
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Rahoituspäätösvalmistelun tilanne vs. 2022 vuositavoite 80MEUR

• 31.5. mennessä vuonna 2022 tehtyjä rahoituspäätöksiä on 
yht. 30,7MEUR, joista
• Qheat 3,3MEUR julkaistu

• Taaleri Bioteollisuus 15MEUR julkaistu 

• Aeromon 2,4MEUR julkaistu

• Yksi rahoituspäätös on tehty ehdollisena ja sen osalta odotetaan 
muun rahoitusosuuden varmistumista. Tavoiteaikataulu julkaisulle 
on Q3/22
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Rahoituspäätösvalmistelun näkymät vs. 2022 vuositavoite 80MEUR

• Aktiivisessa rahoituspäätösvalmistelussa on tällä hetkellä 
Ilmastorahaston historian suurin volyymi päätöksiä: yli 250MEUR
edestä
• Huomioitava, että vain osa rahoituspäätösvalmistelusta johtaa positiiviseen 

rahoituspäätökseen

• 1H/22 aikana tavoitellaan yhteensä noin 40MEUR 
rahoituspäätösvolyymiä
• Huomioiden yli 30MEUR jo tehdyt päätökset, tavoitteen saavuttaminen 1H/22 

aikana näyttää mahdolliselta

• 2H/22 rahoituspäätösvolyymiin vaikuttaa merkittävästi yksi isompi, 
TalPo-rajan ylittävä hanke, johon liittyy epävarmuutta
• Ilmastorahasto tavoittelee sovitun 80MEUR rahoituspäätösvolyymin 

toteutumista riippumatta TalPo-rajan ylittävän hankkeen etenemisestä

• Sikäli jos TalPo-rajan ylittävä hanke etenee, vuosivolyymitavoite tullaan hyvin 
todennäköisesti ylittämään
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Tehdyt rahoituspäätökset ja ulosmaksujen kokonaiskuva (12.5.2022)

Yhtiö Päätetty rahoitus Maksettu Maksujen toteutuminen suhteessa rahoitusehtojen 
mukaisiin aikatauluihin

Solar Foods 10 M€ 6 M€

Elstor 4 M€ 0 M€

Magsort 4,5 M€ 0 M€

Betolar 7 M€ 2 M€

Aurelia Turbines 5 M€ 0 M€

P2X 10 M€ 0 M€

Joensuu Biocoal 5 M€ 0 M€

QHeat 3,3 M€ 1,56 M€

Portfolio 48,8 M€ 9,56 M€
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Deal flow edelleen hyvin vahva (31.5. 320kpl). Analyysityössä lisätty fokusta erityisesti 
isompiin, yli 8MEUR tiketteihin, joita aktiivisena deal flowssa 37kpl 05/22

DEALFLOW – ISOT TIKETIT (YLI 8M)| 4.5.2022
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Deal flow edelleen hyvin vahva (31.5. 320kpl). Analyysityössä lisätty fokusta erityisesti 
isompiin, yli 8MEUR tiketteihin, joiden rahoitustarve Ilmastorahastolta yli 500MEUR

DEALFLOW – ISOT TIKETIT (YLI 8M)| 4.5.2022
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Ilmastorahaston maine vahvalla tasolla sidosryhmissä
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Ajankohtainen työ vihreän siirtymän
rahoitukseen liittyen

Ilmastorahaston sijoitusneuvosto 10.6.2022

Teollisuusneuvos Antti Valle, TEM



Vihreän siirtymän rahoitus kasvupolitiikan 
osana

• TEM-hallinnon sisäinen työ (TEM IYR, EOS, AKO + BF, TeSI, Finnvera ja Ilmastorahasto)

• Toteutus 10/2021 - 05/2022, markkinatoimijoita kuullen

Tavoitteena arvioida vähähiilisyyden kansainvälisen ja kansallisen rahoituksen kehitystä 

tulevina vuosina sekä jäsentää sen merkitystä suomalaisen elinkeinoelämän uudistumisessa

1. Analyysi nykytilasta
• Kestävän rahoituksen markkinan kehitys ja merkitys yritysrahoituksessa;

• Suomalaisen teollisuuden vihreän siirtymän rahoituksen tarve ja puutteet rahoituksen saatavuudessa;

• Kestävän rahoituksen kriteerien ja taksonomia-asetuksen vaikutukset vähähiilisyyden ja kiertotalouden rahoitukseen;

• Miten TEM:n hallinnonalan toimijat ja EU-rahoitus edistävät vihreää siirtymää ja kestävää kasvua.

2. Strateginen näkymä tulevaisuuteen TEM-toimijoiden tehtävästä vihreän siirtymän ja kestävän kasvun 
edistämisessä 

• Miten julkinen rahoitus parhaalla tavalla edistää vihreää siirtymää ja vivuttaa yksityisen rahoituksen kohdistumista siihen; 

• Käytössä olevien rahoitusinstrumenttien tarve muutoksille koskien mm. mahdollisia rahoituskapeikkoja, instrumenttien 
yhteensovittamista, yhteistyötä ja valtuuksia;

• Miten EU-rahoitusvälineet ovat parhaiten hyödynnettävissä.

8.9.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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ViSiRa-työn johtopäätökset

• Kestävän rahoituksen markkinan kehitys haastaa TEM-hallinnon 
päivityksiin

• Rahoitusvälineiden kehittäminen yksityisen rahoituksen vivuttamiseksi

• EU-rahoituksen tiiviimpi yhteen sovittaminen kansalliseen 
rahoitukseen

• Yksityisestä rahoituksesta katveeseen jäävien toimintojen vaatima 
julkinen rahoitus

• Säädösympäristöä päivitettävä tukemaan vihreän siirtymän 
tavoitetta

• Osaamista kehitettävä niin yrityksissä kuin TEM-hallinnossa

• Tiedon vaihdolle ja yhteistyölle on luotava jatkuvia käytäntöjä

• Kunnianhimon tulee näkyä rahoitusvolyymeissa

8.9.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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• VM, YM ja TEM yhdessä asettama ja puheenjohtama.

• Laajapohjainen, 25 jäsentä (rahoituksen tarvitsijat, 
rahoittajat, keskeiset hallinnon toimijat jne.)

• Toimikausi maalis-kesäkuu 2022

• Tehtävänä muodostaa kokonaisnäkemys vihreän 
siirtymän rahoitukseen liittyvistä näkökohdista sekä 
laatia ehdotuksia rahoituksen keinoista siirtymän 
vauhdittamisessa taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävällä tavalla. 

• Valmistelee kehittämisehdotuksia, miten julkinen ja 
yksityinen rahoitus voivat edistää kokonaisvaltaisesti 
hiilineutraaliustavoitetta, luonnon monimuotoisuutta ja 
muita ympäristötavoitteita sekä samalla edistää 
kestävää kasvua. 

Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmä

8.9.202218 |



1. Miten muuttuneessa toimintaympäristössä tulisi valita ja 
priorisoida tärkeimmät investointikohteet?

2. Millaisia pullonkauloja vihreän siirtymän investointeihin liittyy?

3. Miten pitkän aikavälin kestävyystavoitteet ja talouspolitiikan 
arkipäivä sekä niiden aikajänteet saadaan kohtaamaan?

4. Mitkä ovat eri sektoreiden vihreän siirtymän kannalta tärkeimmät 
investointi- ja muutostarpeet? 

5. Mitä ajurit vaikuttavat jo nyt toimialakohtaisesti 
kestävyysratkaisujen vauhdittamiseen?

6. Missä näette tarvetta julkisen sektorin roolin vahvistamiseen 
investointien vauhdittamisessa?

Työpaja 1: toimintaympäristö ja haasteet

8.9.202219 |



Työpaja 2: Roolit ja välineet vihreän siirtymän rahoituksessa

8.9.202220 |

• Työpajan tavoitteena oli yhdessä osallistujien kanssa muodostaa kokonaiskuvaa 

markkinoiden toimivuudesta, eri toimijoiden rooleista sekä käytettävistä olevista 

välineistä vihreän siirtymän rahoituksessa.

• Teemaa tarkasteltiin kahdesta näkökulmasta: rahoituksen asiakkaiden konkreettisten 

casejen kautta sekä rahoittajien taholta. Aiheina mm.:

• Kestävän rahoituksen markkinaehtoinen kehitys, siihen liittyvät kapeikot ja markkinapuutteet (ml. sääntely); 

• Miten julkinen sektori parhaiten täydentää vihreän siirtymän rahoitusta niin, että sen rooli tukee 

rahoitusmarkkinan kehittymistä ja yksityisen rahoituksen vivuttamista; 

• EU-rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet (esim. takaukset, blending, PPP) ja niiden yhteen sovittaminen 

kansallisten välineitten kanssa.

• Osallistujia 50+: VSR-työryhmän jäsenet, rahoitustoimiala, erityisrahoituslaitokset, 

asiantuntijat, rahoituksen hyödyntäjät.

• Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Ilmastorahaston kanssa 29.4.



1. Arviointikehikko vihreän siirtymän vaikutuksista kansantalouteen ml. 
julkisen talouteen ja investointeihin 

2. Kestävien rahoitusmarkkinoiden kehittäminen
• Raportointivaatimusten selkeys ja niitä koskeva tiedonvaihto

3. Julkisomisteisen rahoituslaitosten johdonmukainen ohjaus 

4. Vihreän siirtymän rahoituksen toimintaympäristön ennustettavuus
• Luonnonvarojen kestävän käytön sisällyttäminen toimialakohtaisiin 

tiekarttoihin

5. Keskeisten vihreän siirtymän murrosten vauhdittaminen

6. Suomi globaalitason ilmasto- ja ympäristöratkaisujen tuottajana
• Kestävien ratkaisujen kehittäminen ja niiden vientimahdollisuudet
• Kansainvälinen yhteistyö ja vaikuttaminen

7. EU-rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet kasvavat 

8. Vihreän siirtymän rahoitus kotitalouksien ja työvoiman kannalta

Alustavat kehittämistarpeet ja suositukset

8.9.202221 |



• Käsitys vihreän siirtymän investointitarpeista on jäsentymätön. 
(TEM tuottaa selvityksen raskaan teollisuuden visi-
investointitarpeista ja niiden pullonkauloista)

• Vahvat ajurit investoinneille, myös sijoittajat ja rahoittajat 
halukkaasti mukana: julkisen rahoituksen tarvetta arvioitava 
jatkuvasti.

• Huomiota korkeisiin transaktiokustannuksiin: 
raportointivaatimuksia selkiytettävä, tarvitaan tiedonvaihtoa ja 
vuoropuhelua.

• Huomio siirtymässä ilmastotavoitteista luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen. Vaikeusasteet kestävälle 
rahoitukselle kasvavat.

Tekemisen myötä todettua

8.9.202222 |
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Esityslista
Osio Aika Alustaja

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

2.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi Ilmastorahaston toiminnan 

eteneminen

• Yleiskuva Hpj

• Tilannekuva Tj

10 min
Hpj Perttu Puro

Tj Paula Laine

3.
Tiedoksi ja keskusteltavaksi ViSiRa-ryhmän loppuraportti ja 

VSR-työryhmän valmistelutilanne  
30 min Teollisuusneuvos Antti Valle, TEM

4.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi 

• Valtion vetyvalmistelu

• Ilmastorahaston vetytalouskatsaus

45 min
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM

Johtava asiantuntija Peter Platan & 

Analyytikko Tanja Huohvanainen IR

5.
Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 

Ilmastorahaston yhteiskuntavastuu
15 min

Tj Paula Laine

Siht. Sanna Ruuskanen

6.
Katsaus  Ilmastorahastosta annettavan lain 

valmistelutilanteeseen ja keskustelu
10 min Siht. Sanna Ruuskanen

7. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat 5 min Tj Paula Laine



Vetytalouskatsaus

Sijoitusneuvoston kokous

Kesäkuu 2022
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Julkisuuteen on tullut lukuisia kunnianhimoisia vetyhankkeita, joista läheskään 
kaikki eivät tule kypsymään merkittäviksi markkinatoimijoiksi

KLUSTERIANALYYSI | VETY | YHTEENVETO
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Viimeaikaisesta kehityksestä: Vedyn käyttö energiamurroksessa on noussut vahvasti esiin Venäjän sodan vuoksi. EU haluaa vauhdittaa päästöttömän 

vedyn tuotantoa, jotta fossiilisista polttoaineista voitaisiin irtautua. Kevään aikana ilmestyneessä REPowerEU-paketissa tavoitellaan EU:n vetystrategian 

mukaisesti 10Mt uusiutuvan vedyn tuotantoa ja lisäksi 10Mt uusiutuvan vedyn tuontia (sis. ammoniakin ja muut vetyjohdannaiset) vuoteen 2030 

mennessä.

Edellisen 12kk aikana julkisuuteen on tullut lukuisia, kunnianhimoisia vety-hankkeita. Hankkeilla on merkittäviä rahoitustarpeita ja ne nojaavat vahvasti 

julkiseen tukeen. TEM-energiatukea on haettu huomattavasti enemmän kuin mitä rahaa on jaossa, joten kaikki hankkeet eivät tule saamaan rahoitusta ja 

lopulta vain osa tulee kypsymään merkittäviksi markkinatoimijoiksi. Vihreän vedyn liikennepolttoainekysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaasti ja 

monet hankkeet fokusoituvat tähän markkinaan (vetyä suoraan tai esim. metanoinnin kautta polttoaineeksi). Vedystä jalostettuja synteettisiä 

polttoaineita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää meriliikenteessä, lentoliikenteessä mahdollisesti myös pelkkää vetyä. Teollisuudessa korostuvat edelleen 

öljynjalostuksen ratkaisut, mutta tulevaisuudessa terästeollisuuden puhtaan vedyn tarpeen odotetaan kasvavan. Lisäksi vedyn hyödyntämistä tutkitaan 

ruuan- ja lannoitetuotannossa, mikä linkittyy omavaraisuuspohdintoihin.

Fingrid on päivittänyt kantaverkon kehityssuunnitelmaansa vastaamaan sähköistyvän yhteiskunnan tarpeita. Fingrid aikoo investoida n. 3mrd € vuoteen 

2031 mennessä mm. sähkön siirtokapasiteettiin. Gasgrid osana kaasun siirtoverkonhaltijoiden muodostamaa European Hydrogen Backbone (EHB) -

ryhmää tutkii vedyn siirtoinfrastruktuurin (putkiston) rakentamista Ruotsista Etelä-Suomeen länsirannikon kautta ja edelleen Viroon.

Vaikuttavuus ja lisäyspotentiaali: Energiasektori aiheuttaa suurimman osan kasvihuonekaasujen päästöistä maailmanlaajuisesti. Vety on yksi 

potentiaalisimmista uusista energiamuodoista ja EU:n vetystrategian mukaan sen käyttö moninkertaistuu seuraavan vuosikymmenen aikana. Ennusteiden 

mukaan Euroopan maat kuten Saksa, Ranska, Britannia ja Italia olisivat vihreän vedyn nettotuojia, mikä avaa Suomelle myös vienti-mahdollisuuksia. 

Vedyn päästövähennyspotentiaali voisi olla noin puolet siitä, mitä jäisi kattamatta valtioiden nykyisillä ilmastositoumuksilla vuoteen 2050 mennessä, jotta 

lämpötilan nousu saataisiin rajattua kahteen lämpöasteeseen.

Päästövähennysten osalta on oleellista, mitä vety korvaa. Jos vihreä vety korvaa teollisuudessa käytettyä harmaata vetyä, päästövähennyspotentiaali 

on 7,6 tCO2e / tH2. Jos vihreä vety korvaa dieseliä, päästövähennyspotentiaali on 7,1-7,8 tCO2e / tH2. Jos vihreästä vedystä valmistettu synteettinen 

metaani korvaa maakaasua liikennepolttoaineena, päästövähennyspotentiaali on 3,0-3,3 tCO2e / tH2.

Ilmastorahaston vetyhankkeet: Ilmastorahaston portfoliossa on kolme vetyliitännäistä hanketta (P2X Solutions 10M€, Aurelia Turbines 5M€, Solar Foods 
10M€). Vetysektori kehittyy koko ajan, uusia hankeaihioita syntyy kuukausittain ja Ilmastorahaston analyysi on jatkuvaa.
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Vedyllä nähdään potentiaalia erityisesti liikennepolttoaineena. Vetytalous vaatii 
runsaasti investointeja mm. tuulivoimatuotantoon ja sähkön siirtokapasiteettiin

KLUSTERIANALYYSI | VETY | YHTEENVETO

Vety liikennekäytössä Vety teollisessa käytössä Vedyn varastointi ja siirto Vetytalouden pullonkaulat

• Vedystä ja synteettisistä 

polttoaineista odotetaan 

fossiilisten korvaajia raskaassa 

tieliikenteessä, meri- ja 

lentoliikenteessä.

• Raskaassa liikenteessä kuitenkin 

maakaasu- ja sähkö-

ajoneuvojen määrät kasvavat 

nopeammin kuin vety-

ajoneuvojen.

• Vedystä voidaan metanoida 

synteettistä maakaasua 

liikennekäyttöön.

• Useat julkisuudessa 2022 olevat 

hankkeet tähtäävät

liikennepolttoaineisiin ja 

etenkin metanoimalla vetyä 

synteettiseksi maakaasuksi 

raskaalle liikenteelle.

• Liikennepolttoaineiden 

yleistymistä ajavat EU-

lainsäädäntö, kv-

vetyrekkaliikenne ja 

käyttövoiman kilpailukykyisyys.

• Teollisuuden vedyn käytön 

ennustetaan olevan 

huomattavasti liikenteen 

potentiaalia maltillisempaa ja 

muodostuvan suurelta osin 

teräksen tuotannosta

• Nykyisinä käyttökohteina 

öljynjalostus ja 

biopolttoaineiden tuotanto 

sekä pienissä määrin myös 

kemianteollisuuden prosessit ja 

kaivosteollisuus

• Tulevaisuuden potentiaalisia 

käyttökohteita voisivat olla 

mm. metalliteollisuus (erityisesti 

teräksen tuotanto) ja ruuan- ja 

lannoitetuotanto.

• Vedyn siirtäminen

tuotantolaitoksista 

loppukäyttöön vaatii myös 

infrastrukuuri-investointeja.

• Vedyn varastointi on 

haasteellista sillä se vaatii 

kaasuna paineistusta ja 

nesteenä erittäin alhaista 

varastointilämpötilaa (alle 

- 250C).

• Gasgridin suunnitteleman 

vetyputki kulkisi Suomen 

vetykeskusten läpi 

länsirannikolla ja mahdollistaisi 

myös viennin Ruotsiin ja Viroon

• Maantieteellinen sijainti ja 

rajalliset mahdollisuudet julkisiin 

investointeihin

• Elektrolyysivedyn tuotanto 

vaatii uusiutuvaa energiaa, 

mikä edellyttää merkittäviä 

investointeja esim tuulivoiman 

tuotantoon

• Infrastruktuuri ja investoinnit 

vaativat paljon maa-alaa ja 

raaka-aineita

• Suuri tarve kantaverkon 

kehittämiselle sekä rajalliset 

vedyn varastointi-

mahdollisuudet

• Tuotannon kustannukset ja 

myös energian hyötysuhde 

(sähköstä vedyksi ja takaisin 

sähköksi 24-38%) on 

haasteellinen

• Tuotantokustannus muodostuu 

suurimmaksi osaksi sähkön 

hinnasta ja vihreä vety vielä 

kallista.
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REPowerEU-paketissa tavoitellaan 10Mt vedyn tuotantoa ja 10Mt tuontia
vuoteen 2030 mennessä; Suomi tavoittelee 1 GW elektrolyyserikapasiteettia

KLUSTERIANALYYSI | VETY | EU VEDYN TARJONTA JA KYSYNTÄ

Lähde: Euroopan komissio, EHB, European Clean Hydrogen Alliance, TEM

EU vetystrategia ja RePowerEU-paketti
Kansallinen vetystrategia osana valmistuvaa ilmasto- ja 
energiastrategiaa

• EU:n vetystrategiassa vuosien 2020-2024 tavoitteena on vähintään 
6GW uusiutuvan vedyn elektrolyysikapasiteetin asentaminen ja 1 Mt 
uusiutuvan vedyn tuotannon saavuttaminen. Nykyinen 
elektrolyysikapasiteetti Euroopassa on noin 1,75GW vuodessa.

• Toisessa vaiheessa vuosina 2025-2030 tavoitteena on asentaa 40GW 
elektrolyysikapasiteettia ja nostaa uusiutuvan vedyn tuotanto 10 Mt 
EU:ssa. Uusiutuvan vedyn odotetaan vaiheittain muuttuvan kustannus-
kilpailukykyiseksi muihin vedyn tuotantotapoihin verrattuna. 

• REPowerEU -paketissa (irtaantuminen venäläisestä fossiilisesta 
energiasta) tavoitellaan lisäksi 10 Mt vedyn tuontia (6 Mt uusiutuvaa 
vetyä ja 4 Mt vetyjohdannaisia, kuten ammoniakkia), jolloin vedyn ja 
vetyjohdannaisten kokonaistarjonta nousisi 20 Mt:iin. 

• Kolmannessa vaiheessa vuosien 2030-2050 välillä uusiutuvan vedyn 
teknologioiden tulisi saavuttaa kypsyys ja laajamittainen käyttöönotto 
sektoreilla, joilla hiilestä irtautuminen on haastavaa. Tämä edellyttää 
kuitenkin uusiutuvan sähkön tuotannon massiivista kasvua.

• Tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä investointeja. Vuoteen 
2030 mennessä investoinnit elektrolyysereihin sijoittuvat 24-42 miljardin 
euron välille, lisäksi tarvitaan 220-340 miljardia euroa investointeja 80-
120 GW aurinko- ja tuulienergian tuotantokapasiteetin skaalaamiseen 
ja yhdistämiseen elektrolyysereihin. Vedyn kuljetukseen, jakamiseen ja 
varastointiin tarvitaan 65 miljardin euron investoinnit vuoteen 2030 
mennessä. CCS-teknologian asentaminen puoliin nykyisistä tehtaista 
vaatisi arviolta 11 miljardia euroa.

• Kansallinen vetystrategia on osana Hiilineutraali Suomi 2035 –
kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa, jonka luonnos on ollut 
lausuntopyynnöillä 18.5.2022 asti.

• Luonnoksessa esitetään elektrolyysikapasiteetille tavoitteeksi vähintään 
200 MW vuodelle 2025 (vuonna 2021 9 MW) ja vähintään 1 GW 
vuodelle 2030 ottaen huomioon vetyteknologian kaupallistuminen.

• Päästöttömän vedyn ja sähköpolttoaineiden käyttö pyritään 
suuntaamaan ennen kaikkea Suomessa toimivan teollisuuden, 
liikenteen ja energiajärjestelmän tarpeisiin. Vedyn tai 
sähköpolttoaineiden vienti on toissijainen puhtaan energian 
hyödyntämistapa. 

• Vedyn käyttöä liikenteessä, erityisesti raskaassa maantieliikenteessä ja 
vesiliikenteessä pilotoidaan. Sähköpolttoaineiden osuudeksi 
tavoitellaan 3 prosenttia kaikista liikennepolttoaineista vuoteen 2030 
mennessä.

• Hallituskaudella on jo aikaisemmin päätetty, että Suomen kestävän 
kasvun ohjelmasta kohdennetaan vetyhankkeille ja hiilidioksidin 
talteenoton ja hyödyntämisen hankkeille 150 miljoonan euron rahoitus, 
lisäksi sähköpolttoaineet on päätetty ottaa mukaan 
liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen vuoden 2023 alusta.
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European Hydrogen Backbone (EHB) -ryhmä on arvioinut EU:n uusiutuvan
vedyn tuotannon voivan nousta 12 Mt:iin vuonna 2030

KLUSTERIANALYYSI | VETY | EU VEDYN TARJONTA JA KYSYNTÄ

Lähde: Gasgrid, EHB

• EHB-ryhmä koostuu 31 eurooppalaisesta 

energia-infrastruktuurioperaattorista, jotka 

pyrkivät edistämään Euroopan vety-

infrastruktuurin kehitystä vuoteen 2030 

mennessä. Suomen jäsen on Gasgrid. 

• EHB on tunnistanut, että EU:ssa voisi olla 

uusiutuvan vedyn tuotantoa 12Mt, mikä ylittää 

2Mt:lla REPowerEU-paketin tavoitteen. 

• EHB:n mukaan vedyn tuontia voisi olla 5,4Mt 

EU:hun kuulumattomista naapurivaltioista. 

Tämä koostuisi 2,6Mt vihreän vedyn ja 2,1Mt 

sinisen vedyn tuonnista Marokosta, Algeriasta, 

Tunisiasta ja Ukrainasta sekä 0,8Mt verkko-

perusteisesta vedyn tuonnista Norjasta ja Iso-

Britanniasta.   

• REPowerEU:n tavoitteeseen 20Mt verrattuna 

EHB:n arviosta puuttuu 2,6Mt.

• EHB:n arvio kysynnästä 14,7Mt kattaa EU:n sekä 

Norjan ja Iso-Britannian kysynnän. Kysyntä ei 

sisällä EU:n sisäistä ammoniakin käyttöä laiva-

liikenteeseen tai muita vetyjohdannaisia. 

Vertailun vuoksi REPowerEU:ssa tämän osuus oli 

4Mt.

EHB arvioi vedyn kysynnän olevan 14,7Mt 
vuoteen 2030 mennessä.

EHB:n 12 Mt uusiutuvan vedyn tuotantoarvio ylittää RePowerEU-paketin 
tuotantotavoitteen 20%:lla. 20Mt tavoitteesta jäisi kattamatta 2,6 Mt. 
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Vedystä ja synteettisistä polttoaineista odotetaan fossiilisten korvaajia raskaassa
tieliikenteessä, meri- ja lentoliikenteessä. Suomella voisi olla vientipotentiaalia.

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | LOPPUKÄYTTÖ | LIIKENNE

Uusiutuvat polttoaineet nähdään mahdollisuutena raskaassa 
maantieliikenteessä, meriliikenteessä ja ilmailualalla

Afryn maksimiskenaarioiden mukaan Suomi voisi olla 
merkittävä vedyn ja/tai sähköpolttoaineiden viejä

RFNBO= renewable fuels of 
non-biological origins 
(uusiutuva vety, synteettiset 
sähköpolttoaineet ja 
synteettiset kemikaalit)
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3 696Vedyn vienti

Biopolttoaineiden jalostus

Öljynjalostus

Sähköpolttoaineiden tuotanto

kt H2

20502030 2040
Lähde: AFRY

Maksimi A ja B vuoteen 2050 mennessä:

• Kotimaan vedyn ja sähköpolttoaineiden käyttö kotimaan ja 

kansainvälisen liikenteen tarpeisiin Suomessa

• Käytettävissä 80 GW tuulivoimakapasiteetti 2050 mennessä vedyn ja 

sähköpolttoaineiden tuotantoon kapasiteettikertoimella 0,38

A) Sähköpolttoaineille EU:ta laajempi kv-markkina, ei vedyn vientiä

B) Sähköpolttoaineiden vienti 10% EU-markkinasta perustuen EU-

referenssiskenaarioon MIX, loput kapasiteetista vedyn vientiin

Lähde: AFRY, Valtioneuvoston kanslia
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Autoalan käyttövoimaennuste vuosille 2022-2040 olettaa sähkön osuuden 
kasvavan myös raskaassa tieliikenteessä - metaanin ja vedyn osuuskin kasvanee  

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | LOPPUKÄYTTÖ | RASKAS MAANTIELIIKENNE

Keskiraskaiden kuorma-autojen (6-16t) käyttövoimaennuste Raskaat linja-autot (yli 8t) - Kaupunkiliikenne

Raskaiden kuorma-autojen (16t-) käyttövoimaennuste

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus

36%

11%

53%
Yli 16t

6-15,9t

Alle 6t

36%

11%

53%

Alle 6t

Yli 16t

6-15,9t

Kuorma-autokanta 2021

95 700 kuorma-autoa

Uutena rekisteröidyt 3 536

Keski-ikä 14,4v

Autokanta

Raskaat linja-autot (yli 8t) - Kaukoliikenne

35%

65%

Alle 8t

Yli 8t

35%

65%

Alle 8t

Yli 8t

Linja-autokanta 2021

10 464 linja-autoa

Uutena ensirekisteröidyt 382

Keski-ikä 12,3v

Osuus ensirekisteröinneistä

Osuus ensirekisteröinneistä

Linja-autokanta 2021

10 464 linja-autoa

Uutena ensirekisteröidyt 382

Keski-ikä 12,3v

Kuorma-autokanta 2021

95 700 kuorma-autoa

Uutena rekisteröidyt 3 536

Keski-ikä 14,4v
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Suomen raskaassa tieliikenteessä odotetaan olevan kuitenkin yli 10 000 kaasu-
ja vetyajoneuvoa 2040 mennessä

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | LOPPUKÄYTTÖ | RASKAS MAANTIELIIKENNE

Keskimääräinen raskas vuorokausiliikenne 2030E & raskaan 
liikenteen nykyautokanta sekä metaani käyttövoimana

• Raskaan liikenteen tuontikuljetukset keskittyvät Helsinki–Turku–Tampere-
akselille ja vientikuljetuksetkin päätiestölle. 

• Raskaan liikenteen liikennesuorite oli n. 3 300 milj. km v. 2019 ja laski n. 
100 milj. km:lla v. 2020.

• Jakeluasemia tarvitaan, jos EU-lainsäädäntö niin velvoittaa, 
kansainvälistä vetyrekkaliikennettä kohdistuu Suomeen tai 
käyttövoimasta tulee hinnaltaan kilpailukykyinen.  

95 700

kuorma-autot

Autokanta 2021

Lähde: Tieto.Traficom, Autoalan Tiedotuskeskus, Valtioneuvoston kanslia

Käyttövoimaennuste raskaille kuorma-autoille (16t-) kattaa n. 
50% kuorma-autokannasta

Jakeluinfrastruktuuri rakentuisi aluksi raskaan kaluston reittien 
ympärille (logistiikkakeskukset, satamat)

Diesel Hybridit Kaasu Täyssähkö Vety

2021 47 100 6 262 7 0

2025 46 900 140 900 200 10

2030 45 200 900 2 500 1 100 228

2035 39 200 2 100 4 800 3 500 1 100

2040 29 800 3 500 7 800 7 000 2 900

Metaani käyttövoimana 2021

• Raskaassa liikenteessä 400:ssa 
kuorma-autossa ja 58:ssa linja-
autossa. 

• Lisäksi metaani oli 
käyttövoimana n. 14 000 
henkilöajoneuvossa ja 
1 000 pakettiautossa.

• Metaania voidaan jalostaa 
myös vedystä.

10 464

linja-autot

• Ennusteen mukaan kaasu olisi käyttövoimana 25 000 henkilö-autossa 
vuonna 2030, kun sähköautoja olisi 600 000.
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Vedystä jalostetut synteettiset polttoaineet saattaisivat osaltaan vähentää
meriliikenteen päästöjä; vedyllä mahdollista potentiaalia lentoliikenteessä

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | LOPPUKÄYTTÖ | MERI- JA LENTOLIIKENNE

Meriliikenne Lentoliikenne

Globaalit päästöt
• Meriliikenne aiheuttaa vuosittain 940 Mt CO2e-päästöjä, mikä 

vastaa reilua 2 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

• Lentoliikenne aiheutti 915 Mt CO2e-päästöjä v. 2019 

mikä on n. 2 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

Päästövähennystavoitteet 

ja regulaatio

• IMO2050: Tavoitteena merenkulun CO2e-päästöjen 

puolittaminen vuoteen 2050 mennessä.

• Fit-for-55: Mm. Merenkulun sisällyttäminen EU:n 

päästökauppaan ja vaihtoehtoisten ja uusiutuvien 

polttoaineiden käytön lisääminen (FuelEU Maritime)

• Varustamoelinkeino on esittänyt IMO:lle 

päästöleikkaustavoitteen kiristämistä niin, että koko maailman 

merenkulku olisi hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä.

• CORSIA: kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidi-

päästöjen kasvun hyvittämiseen velvoittava 

järjestelmä, jonka tavoitteena on kansainvälisen 

lentoliikenteen päästöjen jääminen v. 2020 tasolle. 

• Fit-for-55: Mm. EU:n sisäisen lentoliikenteen fossiilisen 

polttoaineen osittainen energiavero-vapauden poisto, 

velvoite valmistaa uusiutuvia lentopolttoaineita 

tankattaviksi EU:n lentoasemilla (ReFuelEU Aviation)

Päästövähennysten 

saavuttamisen haasteet

• Meriliikenteessä lyhyitä matkoja lukuun ottamatta 

sähköistäminen ei ole mahdollista olemassa tai suunnitteilla 

olevilla akkuteknologioilla.

• Myös lentoliikenteen sähköistäminen haastavaa 

akkuteknologioden vuoksi. Norjassa kuitenkin 

pilotoidaan sähköisiä keskipitkien matkojen koneita.

Vedyn hyödyntämisen 

haasteet

• Vety vie kaasumaisessa muodossa paljon tilaa; tilavuuden 

optimointi olennaista meriliikenteessä. 

• Vedyn nesteyttäminen on haastavaa matalan 

lämpötilavaateen takia.

• Vedystä jalostettu ammoniakki aiheuttaa hajuhaittoja. Lisäksi 

haasteena soveltuvuus nykymoottoreihin ja järjestelmiin.

• Vedyn varastointiteknologioiden tulee kehittyä, jotta 

vetyä voidaan nesteyttää tarpeeksi matkoja varten.

• Lentokoneet tulisi pystyä tankkaamaan kiitoteillä.

• Sääntelyä tulee kehittää esim. vetytankkien testausten 

osalta.

Vedyn ja 

vetyjohdannaisten 

tarjoamat mahdollisuudet 

päästövähennysten 

saavuttamiseksi

• Ratkaisuna voisi olla vedystä jalostettu synteettinen metanoli, 

jota voitaisiin hyödyntää polttokennojen polttoaineena. 

Tämä on päästötön vaihtoehto, mikäli vety on tuotettu 

uusiutuvalla energialla elektrolyysin avulla ja hiilimonoksidi 

biomassaa polttamalla.

• Toisin kuin meriliikenteessä, lentoliikenteessä painon 

optimointi on olennaista. Vety keveänä polttoaineena 

voisi tarjota mahdollisuuksia joko potkuri-poltto-

kennoissa tai suoraan turbiineissa. 

• Synteettiset polttoaineet (kerosiini) myös potentiaalisia.

Lähde: Suomen Varustamot, ATAG, EU, Yle, BBC, Traficom, UPM 
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Liikennepolttoainehankkeita on useita, Nordic Ren-Gasilla kunnianhimoisin
suunnitelma. 

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | TUOTANTO | LIIKENNE

Suomessa suunnitteilla olevat polttoaine-hankkeet

• Useat julkisuudessa esillä olleet hankkeet tähtäävät liikennepolttoaine-
markkinaan etenkin metanoimalla vetyä maakaasuksi sekä myös 
tuottamalla vetyä suoraan polttoaineeksi.

• Nordic Ren-Gas on tämän hetkisten tietojen mukaan hankkeista 
kunnianhimoisin. Nordic Ren-Gas on ilmoittanut tavoitteekseen korvata 
250 miljoonaa litraa dieseliä vuodessa synteettisen metaanin avulla. 
Tämä vastaisi 2,5 TWh uusiutuvia kaasupolttoaineita.

• Lisäksi julkisuudessa esillä olleita hankkeita ovat Ilmastorahaston 
portfoliossa oleva P2X Solutions sekä mm. St1, Vantaan Energia ja 
WestEnergy.

• TEMin energiainvestointitukea keväällä 2022 ovat hakeneet Nordic Ren-
Gas (91M€), P2X Solutions (67M€), St1 (40M€), WestEnergy (22M€), 
Keravan Energia (30M€) ja HydRe (3M€).

• Useat hankkeet ovat hakeneet TEM-tukea (yhteensä 1,6 mrd€ ja jaossa 
520M€), joten kaikki hankkeet eivät tule tukea saamaan.

• Lisäksi Q Power suunnittelee vihreän vedyn ja synteettisen metaanin 
tuotantoa yhdessä Keravan Energian kanssa, Flexens puolestaan 
vihreän vedyn tuotantoa meriliikenteen käyttöön Ahvenanmaalle. 

Vedyn ja synteettisen metaanin hyödyntäminen liikenteessä

• Vihreästä (esim. tuulivoimalla tuotetusta) elektrolyysivedystä voidaan 
valmistaa maakaasua korvaavaa synteettistä metaania metanoimalla, 
joka on teknologialtaan kypsää. Raskaita vetyajoneuvoja on 
liikenteessä Keski-Euroopassa ja niitä pilotoidaan edelleen.

• Vety metanoidaan yhdessä hiilidioksidin (CO2) kanssa. Tarvittava 
hiilidioksidi voidaan ottaa esimerkiksi teollisuuden päästölähteestä. 
Sovelluksen vahvuutena on hiilidioksidin sitominen, jolla on mahdollista 
toteuttaa hiilineutraali polttoainekierto.

• Elektrolyysilaitoksia on suunnitteilla teollisten toimijoiden tai energia-
laitosten yhteyteen, jolloin prosessin hyötysuhde paranee hukkalämmön 
hyödyntämisen myötä ja hiilidioksidia on saatavilla metanointia varten. 
Prosessin kokonaishyötysuhdetta on käsitelty tarkemmin pullonkaulojen 
yhteydessä. Vetyautojen hyötysuhde on tällä hetkellä n. 24-38% 
energiasta renkaaseen, kun synteettisen metaanin osalta hyötysuhde 
on n. 10-20% (bensiini- ja dieselautoilla tätäkin alhaisempi). 

• Synteettistä metaania käytettäessä voidaan hyödyntää nykyisiä kaasu-
autoja ja kaasu-tankkausinfrastruktuuria. Vetyä käytettäessä 
infrastruktuuri tulisi toteuttaa erikseen ja lisäksi tarvittaisiin polttokenno-
autoja, jotka muuntavat vedyn sähköksi.

Hankkeita on esiselvitys- ja suunnitteluasteella enemmän kuin mitä kysynnän on ennustettu olevan. Lisäksi hankkeet eivät ole julkisesti ilmoittaneet, 

pystyvätkö ajoneuvojen valmistajat tuottamaan vety- ja kaasuajoneuvoja visioiden mukaisesti. Vedyn varastointi- ja jakelu ovat synteettistä metaania 

haastavampia alhaisten lämpötila- ja painevaateiden sekä vedyn materiaalien läpäisykyvyn takia.

Kommentit

Lähde: TEM, yhtiöiden nettisivut
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Vihreän vedyn päästövähennyspotentiaali liikenteessä keskimäärin n. 7,3 
tCO2e / tH2 ilman hukkalämpöä, synteettisen metaanin n. 3,1 tCO2e / tH2

KLUSTERIANALYYSI | VETY | ILMASTOPOTENTIAALI | LIIKENNE

Tieliikenteen päästöt Suomessa ja tavoitetila

• Raskas liikenne on kuluttanut Suomessa viime vuosina n. 2,2-2,3 mrd
litraa dieseliä / vuosi. 

• Suomen tieliikenteen päästöt olivat 9,9Mt CO2e vuonna 2020. Raskaan 
liikenteen osuus tästä oli 3,7Mt CO2e. Tieliikenteen päästöt vastasivat yli 
20% Suomen kokonaispäästöistä (48,1Mt CO2e).

• Suomi on sitoutunut vähentämään kotimaan liikenteen päästöjä 
vähintään 50% vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2045 mennessä 
liikenne muutetaan nollapäästöiseksi, jolloin LVM:n mukaan vety korvaisi 
suoraan tai epäsuoraan 4 TWh fossiilista energiaa. 

• Suoran sähköistämisen avulla voidaan saavuttaa nollapäästötavoite 
esim. henkilöliikenteessä, mikäli sähkö on tuotettu päästöttömästi. 

Vihreän vedyn päästövähennyspotentiaali 
maantieliikenteessä

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus, LVM, VTT, Gaia, 

Valtioneuvoston kanslia

1,4 tCO2e / 

tH2

8,5-9,2 tCO2e / 

tH2

7,1-7,8 tCO2e / 

tH2

Synteettisen metaanin päästövähennyspotentiaali 
maantieliikenteessä

Korvattavan 
polttoaineen 

päästöt
(diesel)

Korvaavan 
polttoaineen 

päästöt
(vihreä vety)

Päästövähennys-
potentiaali

1,7 tCO2e / 

tH2 

4,7-5,0 tCO2e / 

tH2

3,0-3,3 tCO2e / 

tH2

Päästövähennys-
potentiaali

Päästövähennyspotentiaalin olettamat

• Raskaan tieliikenteen diesel-päästökertoimen per vetytonni (dieselin ja 
vedyn kineettinen energia yhteismitallistettu) ennustetaan laskevan 
9,2t:sta CO2e / tH2 8,5t:iin CO2e / tH2 vuoteen 2031 mennessä.

• Vihreän vedyn päästöissä on huomioitu sähkön (tuulivoiman) päästöt, 
tuotannon LCA-päästöt ja kuljetuksen päästöt. 

• Raskaan liikenteen maakaasu-päästökertoimen per vetytonni 
ennustetaan laskevan 5,0t:sta CO2e / tH2 4,7t:iin CO2e / tH2 vuoteen 
2031 mennessä.

• Synteettisen metaanin päästöissä on huomioitu sähkön päästöt, 
tuotannon LCA-päästöt ja kuljetuksen päästöt. 

Korvattavan 
polttoaineen 

päästöt
(maakaasu)

Korvaavan 
polttoaineen 

päästöt
(synt. metaani)

Jos huomioitaisiin myös kaukolämpöä korvaava hukkalämpö, päästö-
vähennyspotentiaali kasvaisi 4,3 tCO2e / tH2

Jos huomioitaisiin myös kaukolämpöä korvaava hukkalämpö, päästö-
vähennyspotentiaali kasvaisi 4,3 tCO2e / tH2



Vety teollisuuskäytössä
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Teollisuuden vedyn käytön ennustetaan olevan huomattavasti liikenteen
potentiaalia maltillisempaa ja muodostuvan suurelta osin teräksen tuotannosta

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | LOPPUKÄYTTÖ | TEOLLISUUS

Vedyn tuotannon ja loppukäytön nykytila Suomessa

Vedyn tuotanto 2020 

• 145 kt H2 (5 TWh), joka 
vastaa 1,5% Euroopasta 
tuotetusta vedystä.

• 23kt H2 (765 GWh) syntyi 
teollisuuden 
sivutuotteena.

Vedyn nykyiset käyttökohteet

• Öljynjalostus ja biopoltto-
aineiden tuotanto (liittyy 
myös liikenteeseen)

• Pienissä määrin myös 
kemianteollisuuden 
prosessit ja kaivosteollisuus

Potentiaalisia vedyn 
käyttökohteita

• Metalliteollisuus (erityisesti 
teräksen tuotanto)

• Ruuan- ja lannoite-
tuotanto 

Teollisuuden vedyn käyttöä ohjaa teräksen tuotanto. Muita 
mahdollisuuksia tutkittava esim. ruuan- ja lannoitetuotannossa 

AFRY:n Maksimi A ja B skenaariot

• Öljynjalostuksessa ja terästeollisuudessa korostuvat puhtaan vedyn 

ratkaisut

• Muita potentiaalisia loppukäyttökohteita voisivat olla esim. ruuan- ja 

lannoitetuotanto. Vety on mm. Solar Foodsin keskeinen raaka-aine.

Lähde: AFRY, Business Finland, Valtioneuvoston kanslia
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Woikoski on tällä hetkellä ainoa vihreän vedyn tuottaja. Suunnitteilla olevat
hankkeet kohdentuisivat mm. ammoniakin tuotantoon ja teräksen tuotantoon

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | TUOTANTO | LIIKENNE

Suomessa suunnitteilla olevat teollisuuskäyttö-hankkeet

• Tällä hetkellä Woikoski on ainoa suomalainen yritys, joka tuottaa 
vihreää vetyä teollisuuden käyttöön. 9 MW laitos tuottaa vetyä 
ionivaihdetusta vedestä alkaalielektrolyysillä. Vedyn vuosituotanto on 
14M Nm3, joka vastaa reilu 1 kt. 

• Ilmastorahaston portfoliossa oleva P2X Solutions aikoo tuottaa vihreää 
vetyä liikennepolttoaineiden lisäksi myös teollisuuskäyttöön. 

• Lisäksi julkisuudessa esillä olleita hankkeita ovat mm. Green North2 
Energy, joka suunnittelee vihreän vedyn tuotantoa Naantaliin, SSAB:n 
fossiilittoman teräksen tuotanto sekä Neste, joka on saanut 88M€ 
rahoituksen EU:n Innovation Fundilta vihreään vetyyn ja hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin liittyvään hankkeeseen Kilpilahdessa.

• TEMin energiainvestointitukea keväällä 2022 ovat hakeneet Green 
North2 Energy (120M€), Neste (52M€), Vataset Teollisuus (36M€), Ilmatar 
Energy (35M€). Lisäksi Solvay Chemicals on hakenut tukea vähähiilisen 
vedyn hankkeeseen (12M€) ja Hycamite turkoosin vedyn hankkeeseen 
(9M€).

• Lisäksi H-Flex-E-hankkeessa suunnitellaan vihreän vedyn suljettua kiertoa. 
Fortum tutkii vihreän vedyn tuotantoa ja UPM on suunnittelemassa 
tuotantoa Rotterdamiin. 

Vihreän vedyn hyödyntäminen teollisuudessa

• Harmaata vetyä tuotetaan teollisuuden tarpeisiin jo nyt erityisesti 
öljynjalostustuotteiden ja biopolttoaineiden tuotantoa varten. 
Tavoitteena on kuitenkin irtaantua fossiilisesta vedystä ja korvata se 
vihreällä vedyllä.

• Tuulivoimalla tuotetun vihreän vedyn tuotanto on sääriippuvaista, minkä 
vuoksi tarvitaan sekä tuulivoiman ylikapasiteettia että vedyn varastointi-
kapasiteettia. Tämä puolestaan nostaa vihreän vedyn tuotanto-
kustannuksia, joita on käsitelty tarkemmin pullonkaulojen yhteydessä. 

• Vedyn tuotannon arvioidaan syntyvän ensisijaisesti loppukäyttö-
kohteiden yhteyteen, sillä vedyn varastointi- ja kuljetus on haastavaa ja 
kallista. Vedyn varastoinnissa tulee huomioida, että i) kaasuna vedyn 
energiatiheys on pieni, jolloin se pitää paineistaa tai ii) vaihtoehtoisesti 
nesteyttää, joka vaatii hyvin alhaisen, alle -250C lämpötilan. Vedyn siirto
voi tapahtua joko kaasuna / nesteenä raskailla ajoneuvoilla tai vedylle 
tulee rakentaa oma siirtoputki.

• Vedyn tuottaminen tuulivoimalla asettaa vaateita myös sähkön siirto-
kapasiteetille. Fingrid investoi 1,4mrd € vuoteen 2030 mennessä. 
Kokonaisinvestoinnit voivat nousta 2,5-4mrd €:oon vuoteen 2035 ja jopa 
15mrd €:oon vuoteen 2050 mennessä.

Valtioneuvoston vetyselvityksessä nostettiin esille, että potentiaaliset teolliset käyttökohteet vaativat vielä paljon tutkimus- ja kehitystyötä esim. metallien 

jalostuksessa sekä ruuan- ja lannoitetuotannossa. Vaikka vedyn teollisuuskysynnän oletetaan olevan rajoitettua Suomessa, suomalaiset yhtiöt voisivat 

potentiaalisesti skaalautua kansainvälisille markkinoille SPV-mallin avulla, jos projektiyhtiömalli osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi.

Kommentit

Lähde: TEM, Fingrid, yhtiöiden nettisivut
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Vihreän vedyn päästövähennyspotentiaali suhteessa teollisuudessa käytettyyn 
harmaaseen vetyyn olisi n. 7,6 tCO2e / tH2 ilman hukkalämmön hyötykäyttöä

KLUSTERIANALYYSI | VETY | ILMASTOPOTENTIAALI | TEOLLISUUS

Vetyä hyödyntävien tai potentiaalisesti hyödyntävien 
teollisuuden alojen päästöt Suomessa ja tavoitetila

• Tilastokeskuksen tietokannan mukaan vuonna 2019 teollisuuden aloilla, 
joilla hyödynnetään tai voitaisiin potentiaalisesti hyödyntää vetyä 
joissakin prosesseissa, syntyi päästöjä seuraavasti:

• Kemianteollisuuteen kuuluvat alakategoriat: i) koksin ja 
jalostettujen öljytuotteiden valmistus 2,5Mt CO2e sekä ii) 
kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 1,4Mt CO2e

• Teknologiateollisuuteen kuuluvat alakategoriat: i) metallien 
jalostus 3,2Mt CO2e sekä ii) kaivostoiminta ja louhinta 0,4Mt CO2e

• Energiaviraston keräämät tiedot vuodelta 2019 eivät ole täysin linjassa 
Tilastokeskuksen tietojen kanssa, sillä esimerkiksi

• Kemianteollisuuden suurimman päästöjen aiheuttajan Nesteen 
päästöt olivat 3,2Mt CO2e

• Metallien jalostuksen osalta suurimpien päästöjen aiheuttajien 
SSAB:n päästöt olivat 3,4Mt CO2e ja Outokummun 0,7Mt CO2e 

• Kemianteollisuus tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. 
Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmaan kuuluvien yhtiöiden 
päästöt olivat n. 4,7Mt CO2e vuonna 2021. Suurin yksittäinen päästöjen 
aiheuttaja oli Neste (2,4Mt CO2e).

• Teknologiateollisuus tavoittelee 80%:n päästövähennyksiä 2050 
mennessä. Teknologiateollisuus koostuu kolmesta klusterista: metallin-
jalostuksesta (sis. kaivokset), valmistavasta teollisuudesta ja palvelu-
alasta. Teknologiateollisuuden päästöt ovat n. 6Mt CO2e, josta Raahen, 
Tornion ja Imatran tehtaat olivat 5,0Mt CO2e vuonna 2021.

Vihreän vedyn päästövähennyspotentiaali teollisuudessa

Lähde: Tilastokeskus, Energiavirasto, Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus & Pöyry, Gaia

1,4 tCO2e / 

tH2

9 tCO2e / 

tH2

7,6 tCO2e / 

tH2

Korvattava 
raaka-aine

(harmaa vety)

Korvaava 
raaka-aine

(vihreä vety)

Päästövähennys-
potentiaali

• Harmaata vetyä tuotetaan maakaasusta höyryreformoimalla ilman 
hiilidioksidin talteenottoa. 

• Vihreän vedyn päästöissä on huomioitu sähkön päästöt, tuotannon 
LCA-päästöt ja kuljetuksen päästöt. 

• Jos huomioitaisiin myös kaukolämpöä korvaava hukkalämpö, päästö-
vähennyspotentiaali kasvaisi 4,3 tCO2e / tH2
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Sähkön ja vedyn 
siirtoinfrastruktuuri
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Suomessa oli tuulivoimakapasiteettia n. 3,3 GW v. 2021 lopussa. Rakenteilla 
oli yli 4,2 GW ja julkaistuja hankkeita yli 50 GW keväällä 2022

• Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli 962 toiminnassa olevaa 

tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli 3,3 GW. Vuonna 

2021 tuotettiin 8,061 TWh sähköä. Tuulivoimalat tuottivat sähköä n. 

28% maksimikapasiteetista ja kattoivat 9% Suomen 

sähkönkulutuksesta ja 12% sähköntuotannosta.

• Helmikuun 2022 lopussa rakenteilla olevien hankkeiden (ml. 

Ahvenanmaa) kapasiteetti oli 4,2 GW, laitosten lukumäärä 729. 

• Maaliskuuhun 2022 mennessä maatuulivoimahankkeita oli julkaistu 

44,5 GW. Merelle suunniteltuja hankkeita oli 9,9 GW.

• Maatuulivoiman rakentamiskustannus on n. 1,2-1,5M€ / MW. 

Merituulivoiman investointi-kustannukset ovat 20-50% kalliimmat.

• Mikäli kaikki suunnitteilla olevat hankkeet toteutuisivat, kattaisivat ne 

lähes 70% Afryn maksimiskenaarion mukaisesta tuulivoimatarpeesta 

(80 GW) vuonna 2050. On oletettavaa, että osa hankkeista ei 

kuitenkaan toteudu taloudellisista ja teknisistä syistä.

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | TUULIVOIMATUOTANTO

Lähde: Tuulivoimayhdistys

Rakenteilla oleva tuulivoima yli kaksinkertaistaa olemassa 
olevan tuulivoimakapasiteetin

Maaliskuussa 2022 tiedossa olleet tuulivoimantuotanto-
hankkeet keskittyvät vahvasti länsirannikolle

Tuotannossa

YVA-menettely tehty

YVA-menettely käynnissä

Luvitettu

Rakenteilla

Kaavoitus aloitettu

Kaavaluonnos

Kaavoitus tehty

Kaavaehdotus

Identifioitu hanke / 

Esisuunnittelu



8.9.2022 44

Etelä-Suomen sähkön alijäämää korvataan pohjoisen ja lännen tuulivoimalla ja 
tuonnilla Pohjois-Ruotsista, mikä vaatii sähkönsiirtokapasiteetti-investointeja

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | SÄHKÖN SIIRTOINFRASTUKTUURI

Fingridin verkon kehittämissuunnitelma

• 2020-luvun verkkoinvestointien tavoitteena on luoda edellytykset sille, 

että Suomi voi olla hiilineutraali vuonna 2035, mikä edellyttää 

merkittävää sähkön kulutuksen ja puhtaan sähkön tuotannon kasvua.

• Sähköntuotanto on enenevässä määrin vähäpäästöistä mutta altista 

säävaihteluille. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon 

kannattavuuden heikennyttyä merkittävästi säätöön kykenevä 

tuotantokapasiteetti on vähentynyt. CO2-päästöt pienenevät, mutta 

samalla tarvitaan uusia joustonlähteitä, kuten kysyntäjoustoa ja 

energiavarastoja, jotta sähköpulan riski järjestelmässä ei kasva, kun 

yhteiskunnan sähköriippuvuus lisääntyy.

• Tulevaisuudessa päävoimansiirtoverkon näkökulmasta suurimmat 

kehittämistarpeet syntyvät siirtokapasiteetin lisäämiselle tuotanto- ja 

kulutuskeskittymien välillä. Merkittävin tarve on pohjois-etelä-

suuntaisen siirtokapasiteetin lisäämiselle, mutta myös siirto 

länsirannikolta etelään kasvaa. Etelä-Suomen yhteistuotantolaitosten 

sähköntuotannon vähentyessä ja sähkönkulutuksen kasvaessa Etelä-

Suomen alijäämä kasvaa. Tämä alijäämä korvautuu pohjoisen ja 

lännen tuulivoimalla ja tuonnilla etenkin Pohjois-Ruotsista.

• Seuraavan 10 vuoden aikana Fingridin investoinnit kantaverkkoon 

koostuvat rajasiirtoyhteyksien ja Suomen sisäisen päävoimansiirto-

verkon kehittämisestä, uuden tuotannon verkkoliitynnöistä sekä 

olemassa olevan verkon uusimisesta ja perusparannuksista. 

Investointien on arvioitu nousevan n. 3 mrd €:oon.

400kV verkon vahvistustarpeet 2022-2031

Lähde: Fingrid, Helsingin Sanomat
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Gasgridin suunnitteleman vetyputki kulkisi Suomen vetykeskusten läpi ja
mahdollistaisi myös viennin Ruotsiin ja Viroon

KLUSTERIANALYYSI | VETY | VEDYN ARVOKETJU | VEDYN SIIRTOINFRASTUKTUURI

= IR dealflowssa olevat

= IR dealflown ulkopuoliset

P2X Solutions, 

Harjavalta (IR Portfolio)

Hycamite, Kokkola

H-Flex-E, Vaasa

Nordic Ren-Gas, Lahti

Nordic Ren-Gas, Mikkeli

Nordic Ren-Gas, Tampere

Nordic Ren-Gas, Kotka

= Gasgridin suunnittelema vetyputki

Gasgridin vedyn siirtoputkihankeSuunnitteilla ja tiedossa olevat vedyn tuotantohankkeet

Valtioneuvoston kanslian vetyselvityksessä nostettiin esille, että vedyn 

viennin kilpailukykyyn vaikuttaa merkittävästi sähkön alueelliset 

hintaerot (esim. Pohjois-Ruotsissa on viime vuosina ollut 2-14€/MWh 

edullisempaa sähköä kuin Suomessa). Lisäksi mainittiin vedyn 

kuljetuksessa muodostuvat häviöt, jotka voivat olla 0,7% / 100km.

Kommentit

• Gasgrid Finland on suunnittelemassa Suomen länsirannikon kattavaa 

vetyinfrahanketta, jolloin vety saataisiin kuljetettua alueilta, jotka ovat 

otollisia vihreän vedyn tuotannolle (Pohjanmaa ja Perämeren 

rannikko) alueille, joilla vedylle olisi eniten kysyntää (Etelä-Suomi). 

• Nordic Hydrogen Route (Vaasasta Ruotsiin) esisuunnitteluvaiheen 

odotetaan valmistuvan v. 2024 ja suunnitteluvaiheen v. 2026, jonka 

jälkeen tehtäisiin investointipäätös. Kaasuputki olisi arviolta valmis v. 

2030. Ylen mukaan 1000 km vetyputki Vaasasta Ruotsiin kustantaisi 

3,5mrd €. 

• Gasgridin mukaan vihreää vetyä kannattaa tehdä lähellä uusiutuvan 

energian lähdettä, jotta elektrolyysin hukkasähkö ei kuormita sähkö-

infrastruktuuria. Gasgridin suunnittelema vetyputki mahdollistaisi näin 

ollen vedyn tehokkaamman siirron tuotanto- ja käyttöpaikan välillä.

• Lisäksi verkosto Ruotsiin ja Viroon mahdollistaisi vihreän vedyn viennin 

Suomesta näihin maihin. EHB on tunnistanut Suomen, Ruotsin ja 

Baltian maiden kautta kulkevan markkinan olevan 127TWh (3,8 Mt) jo 

vuonna 2030, mikä vastaisi n. 20% REPowerEU:n 20Mt tavoitteesta.

• Gasgrid on hakenut TEMin energia-tukea siirtoinfrastruktuurin 

demonstraatiohankkeelle 18M€.

Flexens

Vataset Teollisuus, 

Kemijärvi

Vantaan Energia & Wärtsilä, Vantaa
Q Power, Kerava

Q Power, Salo

Green North2 Energy, 

Naantali

SSAB, Raahe

St1, Lappeenranta

WestEnergy, Vaasa

Woikoski, Kokkola

Neste, Porvoo

Ilmatar

Energy, 

Alajärvi

Prizztech, Satakunta

Solvay Chemicals, Kouvola

Lisäksi mm. Fortum tutkii

vihreän vedyn tuotantoa ja

UPM on suunnittelemassa

vihreän vedyn tuotantoa

Rotterdamiin

Lähde: Gasgrid, EHB, Yle
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Vetytalouden pullonkaulat



8.9.2022 47

Vetytalouden merkittävimpänä pullonkaulana on suuri investointien tarve. 
Hankkeiden tuotantosuunnitelmat kunnianhimoisempia kuin kysyntäennusteet

KLUSTERIANALYYSI | VETY | PULLONKAULAT

Valtioneuvoston kanslian vetyselvityksen SWOT-analyysi
SWOT-analyysissä esitettyjen haasteiden ja riskien 
kommentointi

• Suomen sääoloissa vihreän vedyn tuotanto vaatii huomattavia 
investointeja niin tuulivoimantuotantoon kuin sähkönsiirtokapasiteettiin. 
Afryn maksimi-skenaarion mukainen kysyntä vaatisi yli 45mrd € 
investoinnit tuulivoimatuotantoon ja lähes 15 mrd € investoinnit 
sähkönsiirtokapasiteettiin vuoteen 2050 mennessä. 

• Elektrolyysereihin tulisi Afryn mukaan investoida reilu 10mrd € ja lisäksi 
investointeja vaadittaisiin PtX-tuotanto-kapasiteettiin, vedyn siirto- ja / 
tai  vientiputkeen n. 15mrd € vuoteen 2050 mennessä.

• IEA:n mukaan tuulivoimalan rakentamiseen tarvitaan 10 000 – 13 500kg 
mineraaleja / MW, erityisesti sinkkiä ja kuparia, mutta myös mangaania, 
kromia ja nikkeliä. Harvinaisia maametalleja tarvitaan n. 20-230kg / MW, 
pääasiassa neodyymiä ja praseodyymiä. Alkaline-elektrolyyserit
tarvitsevat erityisesti nikkeliä ja zirkoniumia, PEM-elektrolyysereissä
käytetään platinaa, palladiumia ja iridiumia. SOEC-elektrolyyserit
vaativat vähemmän nikkeliä ja zirkoniumia kuin alkaline-elektrolyyserit.

Mahdollisuudet Haasteet ja rajoitteet

• Voi olla merkittävä rooli 

teollisuuden päästöjen 

vähentämisessä

• Potentiaaliset liiketoiminta-

mahdollisuudet

• Maantieteellinen sijainti kaukana 

potentiaalisillta päämarkkinoilta

• Rajalliset mahdollisuudet julkisiin 

investointeihin

• Luvitukseen liittyvät haasteet

• Suuri kantaverkon kehittämistarve

• Rajalliset vedyn varastointi-

mahdollisuudet

• Synteettisten polttoaineiden 

tuotantopotentiaali

Vahvuudet Riskit

• Pitkälle edennyt sähkön-

tuotannon dekarbonisaatio

• Vahvat siirtoverkot

• Merkittävä vähähiilisen 

sähköntuotannon 

lisärakennuspotentiaali

• Merkittävä määrä demo-, 

pilotti- ja tutkimushankkeita 
→ vetyinnovaatiot, 

osaaminen, ekosysteemit

• Päästövähenemien saavuttamisen 

kustannustehokkuus kysymysmerkki

• Laajamittainen vetytalouden 

varaan laskeminen voi viivästyttää 

siirtymää fossiilisista polttoaineista

• Infrastruktuuri ja investoinnit 

vaativat paljon maa-alaa ja raaka-

aineita, millä voi olla luonto- ja 

biodiversiteettivaikutuksia

Kysyntäennusteet vedyn käytöstä liikennepolttoaineena ovat 

alhaisempia kuin hankkeiden kunnianhimoiset tuotantosuunnitelmat. 

Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan kypsy merkittäviksi markkinatoimijoiksi.

Ympäristövaikutusten osalta yksittäiset hankkeet voivat esittää 

puubiomassan säästöjä, jolloin systeemiset negatiiviset vaikutukset 

voivat jäädä huomiotta. Uusiutuvalla vedyllä on kuitenkin merkittävää 

päästövähennyspotentiaalia erityisesti vaikeasti sähköistettävillä aloilla.

Ilmastorahaston näkemykset

Lähde: Valtioneuvoston kanslia, IEA, Ilmastorahaston analyysi
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Vedyn ja sähköpolttoaineiden hyötysuhde on bensiini- ja diesel-autoja parempi

KLUSTERIANALYYSI | VETY | HYÖTYSUHDE MAANTIELIIKENTEESSÄ

Vety

Hyötysuhteet suuntaa antavia ja perustuvat eri vaiheissa eri lähteisiin ja keskiarvoihin. Lähteet: AFRY, Fortum, Motiva, VNK

Uusiutuva sähkö (tuulivoima) 100%

~ 30% v.2019
(Tavoite: ~40%)

Raakaöljy

Siirto 95%

Elektrolyysi* 
60-70%

Hukkalämpö

Polttokenno / 
kaasuturbiini  

50%

Kuljetus/ 
kompressio

Sähkömoottori  
85%

Hyötysuhde 24-38%

Vety

Siirto 95%

Elektrolyysi* 
60-70%

Hukkalämpö

Jalostus 85%

Kuljetus

Hyötysuhde 10-20%

CH4

Siirto 95%

Polttomoottori  
20-30%

Akkujen 
käyttö 

86%

Sähkömoottori  
85%

Synteettinen 
metaani 

(kaasu-

autoihin)

Hyötysuhde 69-80% Hyötysuhde >10%

Hukkalämpöä 
hyödyntämällä 40-45% 

Raakaöljyn 
pumppaaminen

Kuljetus

Jalostus 
polttoaineeksi

Polttoaineen 
kuljetus

Polttomoottori
20-25%

Hukkalämpöä 
hyödyntämällä 20-30%

POLTTOKENNO 

(VETY)

POLTTOMOOTTORI 

(SÄHKÖPOLTTOAINE)

SÄHKÖAUTO 

(SUORA SÄHKÖ)

POLTTOMOOTTORI 

(BENSIINI /DIESEL)

* Teknologian kehittyessä elektrolyysin tehokkuus paranee ja sen on ennustettu nousevan jopa 80-90% tasolle vuonna 2050.

Synteettinen 
polttoaine 
(olemassa-

oleviin bensa-
ja diesel-
autoihin)

Jalostus
Kuljetus
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Vihreän vedyn tuotantokustannus muodostuu suurimmaksi osaksi sähkön 
hinnasta. Alhaisilla käyttötunneilla myös capexin vaikutus korostuu

KLUSTERIANALYYSI | VETY | TUOTANTOKUSTANNUS

Vedyn hinta muodostuu pitkälti sähkön hinnasta
Sähkön hinnan ja investointikustannuksen vaikutus hintaan on 
erityisen suuri  matalilla käyttötunneilla

• Suurin osa elektrolyysivedyn tuotantokustannuksista muodostuu 

sähkön hinnasta.

• Lisäksi kokonaiskustannukseen vaikuttaa elektrolyysin käyttötunnit, 

jota on havainnollistettu oikeanpuoleisissa graafeissa.

• Investointikustannusta saadaan alaspäin skaalaamalla 

tuotantovolyymiä, kehittämällä tuotantoprosessia ja korvaamalla 

elektrolyysiteknologian kalliita materiaaleja.

Lähde: Business Finland, AFRY

Oletukset:

Investointikustannus 
600€/kW

Sähkön hinta 2020-
2030 hintafutuurien 
mukaan

Käyttötunnit 
8000h/vuosi

Havainnollistava, 2020 Vedyn tuotantokustannus investointikustannuksen (CAPEX) ja sähkön

hinnan funktiona eri käyttötunneilla

• Mitä suurempi elektrolyysin käyttöaste sitä vähemmän investointi-

kustannuksella on vaikutusta vedyn tuotantokustannukseen.

• Sähkön hinta korreloi suoraan vedyn tuotantokustannuksen kanssa. 

Vaikutus erityisen voimakas pienillä käyttötunneilla.

Afryn ennuste 
sähkön markkina-
hinnasta Suomessa:

~90€/MWh v. 2022

~40€/MWh 2024 alk.

~60€/MWh v. 2023

C
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Uusiutuva vety muuttuu kilpailukykyiseksi tulevaisuudessa, 
erityisesti sähköverkkoon kytkeminen tuo kustannushyötyjä

KLUSTERIANALYYSI | VETY | TUOTANTOKUSTANNUS

Vedyn tuotantokustannus Suomessa vuonna 2022

Fossiilisen ja elektrolyyserivedyn tuotantokustannus Suomessa 
vuonna 2022

Arvioidut elektrolyyserivedyn tuotantokustannukset eri 
tuotantorakenteilla Suomessa

• Sähköverkkoon liitetty elektrolyysi on nykyisillä kaasun ja 

päästöoikeuksien hinnoilla jo halvempi verrattuna SMR-prosessiin, 

mutta suoraan maatuulivoimaan kytketty elektrolyysi on kalliimpi 

johtuen tuulivoiman korkeista investointikustannuksista.

• Elektrolyysereiden ja uusiutuvien sähköntuotantomuotojen 

kustannusten lasku sekä fossiilisten polttoaineiden (kaasun) ja 

päästöoikeuden hinnan pysyminen korkealla vaikuttavat 

uusiutuvan vedyn kustannuskilpailukykyyn positiivisesti.

Fossiilisiin perustuva vety Sähköverkkoon liitetty 
elektrolyysi

Uusiutuvat + 
elektrolyysi

-27% Sisältää 
maatuulivoimalan 

investoinnin

-31%

50

• Pelkällä tuulivoimalla tuotettu vihreä vety on Suomen olosuhteissa 

kallista. 

• Jos vety pyritään tuottamaan puhtaasti tuulivoimalla ilman 

sähköverkon tasauskapasiteettia, joudutaan yli-investoimaan 

huomattavasti sekä tuulivoima-, että elektrolyyseri-kapasiteetteihin ja 

yhdistämään merkittävä varastointikapasiteetti, mikä nostaa pelkällä 

tuulivoimalla tuotetun vedyn kustannusta.

Sähkön
markkinahinta
n.63€/MWh

Lähde: AFRY, Valtioneuvoston kanslia
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Vetyklusteri Ilmastorahaston 
dealflowssa
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Suunnitteilla ja tiedossa olevat vety-hankkeet Suomessa

KLUSTERIANALYYSI | VETY | KAIKKI TIEDOSSA OLEVAT HANKKEET

Vedyn tuotanto ja jalostus Kuvaus Haettu 

TEM-tuki

P2X Solutions Vihreän vedyn tuotanto 67M€*

Hycamite Turkoosin vedyn tuotanto 9M€

Nordic Ren-Gas P2X polttoaine tuotanto- ja jakeluketju Suomeen 91M€

Keravan Energia (+Q Power) Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotanto 30M€

Flexens Vihreän vedyn tuotanto n.a.

H-Flex-E (EPV, Wärtsilä, 

Vaasan Sähkö)

Vihreän vedyn tuottaminen omistajille 14M€**

Vataset Teollisuus Vihreän vedyn tuotanto 36M€

Green Nort2H Energy Vihreän vedyn tuotantolaitos 120M€

SSAB Teräksen suorapelkistys vihreällä vedyllä n.a.

Ilmatar Energy Tuulivoiman jalostaminen vedyksi ja ammoniakiksi 35M€

Vantaan Energia/Wärtsilä Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotanto 19M€**

St1 Lappeenranta Vihreän vedyn ja synteettisen metanolin tuotanto 40M€

EnergySampo/Westenergy Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotanto 22M€

Woikoski Vihreän vedyn tuotanto ja varastointi n.a.

Neste Vihreän ja sinisen vedyn tuotanto 52M€

UPM Vihreän vedyn tuotanto (Rotterdam) n.a.

Solvay Chemicals Finland Oy Vähähiilinen vety 12M€

Fortum Tutkii vihreän vedyn tuotantoa n.a.

Prizztech (Satakunta) Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotanto n.a.

Vedyn tuotantoa 

tukevat hankkeet

Kuvaus Haettu 

TEM-tuki

Soletair Power Hiilidioksidia sitovia koneita ja elektrolyysereitä n.a.

Convion Polttokennoja ja elektrolyysereitä n.a.

Green Industry Park 

Naantali

Bioteollisuuspuisto, jossa pääteema vety ja P2X n.a.

Gasgrid Siirtoinfrastruktuuri vedylle 18M€

Neovolt Virtalähteitä ja asiantuntijapalveluita vedyn 

tuotantoon

n.a.

HydRe Vedyn jakeluverkosto vety-ajoneuvoille Suomeen 3M€

Elcogen Kiinteäoksidipolttokennoja n.a.

Both2nia Vetylaakso Perämeren rannikolle n.a.

Botnia H2Tec 

Services

Vedyn jakeluasemia Suomeen vetykäyttöisille 

ajoneuvoille

n.a.

Lähde: TEM, Talouselämä, AFRY, yhtiöiden nettisivut

* P2X Solutionsille on jo myönnetty 26M€ TEM-tuki loppuvuodesta 2021 Harjavallan tuotantolaitosta varten

** EPV:lle ja Vantaan Energialle (kausilämpövarasto) myönnettiin tuki loppuvuodesta 2021
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Ilmastorahaston portfoliossa ja deal flowssa oli 11 vetyliitännäistä hanketta 
toukokuussa 2021

KLUSTERIANALYYSI | VETY | DEALFLOW | HANKKEIDEN SIJAINTI ARVOKETJUSSA

Vedyn hyödyntäminen
Teknologia / komponentit / 

palvelut

Vedyn varastointi / siirto / 

kuljetus / jakelu 
Vedyn tuotanto

Päästöttömien vetymuotojen tuotanto 
pääasiassa elektrolyysin avulla

Vedyn infrastruktuuri, vedyn 
tuotantoa tukevat hankkeet

Vedyn tuotantoon tarvittava 
teknologia ja komponentit + palvelut

Vetyä hyödyntävät hankkeet

4 kpl, joista yksi myös vedyn
tuotannossa ja varastoinnissa

6 kpl
3 kpl, joista kaksi myös vedyn

tuotannossa

Solar Foods (IR portfoliossa)



Vedyn hyödyntäminen

Muut

Teknologia / komponentit / 

palvelut

Ilmastorahaston portfoliossa ja deal flowssa on yhteensä 25 vetyliitännäistä 
hanketta toukokuussa 2022

KLUSTERIANALYYSI | VETY | DEALFLOW | HANKKEIDEN SIJAINTI ARVOKETJUSSA

548.9.2022

Vedyn varastointi / siirto / 

kuljetus / jakelu 
Vedyn tuotanto

Päästöttömien vetymuotojen tuotanto 
pääasiassa elektrolyysin avulla

Vedyn infrastruktuuri, vedyn 
tuotantoa tukevat hankkeet

Vedyn tuotantoon tarvittava 
teknologia ja komponentit + palvelut

Vetyä hyödyntävät hankkeet

1 kpl

1 kpl

P2X Solutions (IR portfoliossa)

Ei kiinnostavat, ei 
ajankohtaiset tai tiedot 
yhä liian puutteelliset

1 kpl (Ehdollinen päätös)

Kiinnostavat, mutta eivät 
ajankohtaiset

Ajankohtaiset ja 
kiinnostavat

IR portfoliossa

2 kpl

3 kpl

Ehdollinen päätös

4 kpl

7 kpl

1 kpl1 kpl

1 kpl

1 kpl, joka myös vedyn tuotantoa
2 kpl, joista toinen myös vedyn 
tuotantoa ja toinen teknologiaa

Aurelia Turbines (IR portfoliossa)

Solar Foods (IR portfoliossa)P2X Solutions (IR portfoliossa)
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Vetyklusteri Ilmastorahaston 
portfoliossa
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Aurelia Turbines – vetyturbiineja teollisuuteen
Vedyn ennustettu rooli päästövähennyksissä on merkittävä ja 

erityisesti päästöttömästi tuotettu vety on tärkeä ratkaisu kohti 

vähähiilistä yhteiskuntaa. Vetytalous rakentuu koko vedyn 

valmistamisen, varastoinnin, kuljettamisen sekä hyödyntämisen 

arvoketjun varaan.

Aurelia Turbines valmistaa nykyistä tehokkaampia kaasuturbiineja 

teollisuuden tarpeisiin, missä voidaan käyttää joustavasti eriasteista 

vetyä. Teollisuuden infrastruktuurin uusiutuessa vaiheittain ja erilaisia 

polkuja pitkin, Aurelian turbiini tuo suurta arvoa vedyn arvoketjun 

loppupäässä, korvatessa fossiilisia energialähteitä vedyllä. 

Joustavuutensa ja suhteellisen kilpailukykyisen hintansa ansiosta 

ratkaisulla on erittäin hyvät mahdollisuudet olla aikaisessa vaiheessa 

mukana tukemassa teollisuuden infrastruktuuria pala kerrallaan 

valmiiksi vetytulevaisuudelle ja asteittain ympäristöystävällisempään 

suuntaan.

Rahoitukseen liittyy konversio-oikeus kestävyyskannustimella. 

Kestävyyskannustimen mukaisesti mitä enemmän 

päästövähennyksiä Aurelian turbiineilla on saatu ennakoituun 

perustasoon nähden laina-ajan lopussa, sitä edullisempi 

konversioehto on Aurelia Turbinesille.

• Perustettu: 2013

• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 2021

• Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu sellaisten 

turbiinien käyttöpääoman rahoittamiseen, joissa 

on merkittävä päästövähennyspotentiaali
• Rahoitus: 5M€ pääomalaina, joka on hinnoiteltu 

EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella 

markkinaehtoisella korolla. Rahoitukseen liittyy 

konversio-oikeus kestävyyskannustimella, eli 

Ilmastorahastolla on oikeus muuttaa lainaa 

omistusosuudeksi Aurelia Turbines Oy:stä. 

• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: ratkaisuun liittyy 

merkittävä päästövähennyspotentiaali, arvioiden 

mukaan n. 1,5 Mt CO2e kymmenen vuoden 

aikana. Ratkaisulla voisi erityisesti olla myös 

kokoaan suurempi rooli vedyn hyödyntämisen 

etulinjassa, vauhdittaen vetyinfrastruktuurin 

kehittymistä.

• Status 5/2022: Yhtiö etenee suunnitelmien mukaan. 

Markkinatilanne on kehittynyt yhtiön 

vetyliiketoiminnan kannalta suotuisasti.

• Maksupostien status 5/2022: Ei vielä maksettuja 

maksuposteja.
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P2X Solutions – vihreästi tuotettua vetyä

• Perustettu: 2020

• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 2021

• Rahoituksen kohde: rahoitus kohdistuu ensimmäisen 

vihreän vedyn tuotantolaitoksen 

laitosinvestointitarpeisiin.

• Rahoitus: 10M€ pääomalaina, joka on hinnoiteltu 

EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella 

markkinaehtoisella korolla. Lisäksi 

rahoitussopimukseen sisältyy konversio-oikeus 

kestävyyskannustimella. 

• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: Yhtiön 

suunnitelman mukainen kymmenen vuoden 

kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on noin 

2,7 miljoonaa tonnia CO2e, josta ensimmäisen 

tuotantolaitoksen vuosittainen päästövähennys on 

noin 35kt CO2e. Lisäksi suunnitelmalla on 

toteutuessaan positiivinen vaikutus vetymarkkinan 

kehittymiseen Suomessa.

• Status 5/2022: Harjavallan vety- ja 

metanointilaitoksen suunnittelu ja toimeenpano 

etenee suunnitellusti. Laitoksen odotetaan olevan 

valmis alkuperäisen suunnitelman mukaan 2024.

• Maksupostien status 5/2022: Ei vielä maksettuja 

maksuposteja.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää kiihtyvää energiamurrosta, 

jossa vetytaloudella on tärkeä rooli. Uusiutuvalla energialla tuotetun 

vihreän vedyn odotetaan kattavan neljänneksen globaalista 

energiantarpeesta 2050 mennessä. Vihreän vedyn kysynnän 

ennustetaan kasvavan laajasti 2020-luvulla, eikä siirtymä 

vetytalouteen ole mahdollista ilman riittävää vedyn tuotantoa. 

P2X Solutions rakentaa Suomeen teollisen mittaluokan vihreän 

vedyn tuotantolaitoksen, joka valmistaa uusiutuvasta sähköstä 

vesielektrolyysillä vetyä ja vedystä jatkojalostettuja synteettisiä 

polttoaineita, kuten synteettistä metaania.

Ilmastorahaston 10M€ pääomalaina kohdistuu tuotantolaitoksen 

investointitarpeisiin. Rahoitukseen liittyy konversio-oikeus 

kestävyyskannustimella. Kestävyyskannustimen mukaan vedyn 

tuotantotavoitteiden saavuttaminen ja tuotannossa syntyvän 

hukkalämmön tehokas hyötykäyttö vaikuttavat yhtiön 

konversioehtoihin edullisesti.

Ilmastorahaston rahoituksella on yhtiön mukaan suora ja merkittävä 

vaikutus päästövähennysten saavuttamisessa sekä kiihdyttävä 

vaikutus koko Suomen vihreän vedyn markkinan kehittymisessä.
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Solar Foods – vähäpäästöistä proteiinia

• Perustettu: 2017

• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 2021

• Rahoituksen kohde: demolaitos Suomeen 2023

• Rahoitus: 10M€ pääomalaina, joka on hinnoiteltu 

EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella korolla. 

Lisäksi vaihto-oikeus omistusosuuteen.

• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: jopa kymmenien 

miljoonien tonnien päästövähennyspotentiaali

• Status 05/2022: Yhtiö on kokonaisuutena edennyt 

suunnitelmansa mukaan ja aikataulussa 

rahoituksen kohteena olevan demolaitoksen 

rakentamisen osalta. 

• Maksupostien status 5/2022: Yhtiölle on maksettu 

kaksi ensimmäistä maksupostia yhteensä 6M€.

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 90 % verrattuna 

lihantuotannon ja 80 % kasviproteiinien tuotantoon. 

Päästövähennysten lisäksi hankkeeseen liittyy merkittävää 

liiketoiminta- ja tuottavuuspotentiaalia.
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Esityslista
Osio Aika Alustaja

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

2.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi Ilmastorahaston toiminnan 

eteneminen

• Yleiskuva Hpj

• Tilannekuva Tj

10 min
Hpj Perttu Puro

Tj Paula Laine

3.
Tiedoksi ja keskusteltavaksi ViSiRa-ryhmän loppuraportti ja 

VSR-työryhmän valmistelutilanne  
30 min Teollisuusneuvos Antti Valle, TEM

4.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi 

• Valtion vetyvalmistelu

• Ilmastorahaston vetytalouskatsaus

45 min
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM

Johtava asiantuntija Peter Platan & 

Analyytikko Tanja Huohvanainen IR

5.
Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 

Ilmastorahaston yhteiskuntavastuu
15 min

Tj Paula Laine

Siht. Sanna Ruuskanen

6.
Katsaus  Ilmastorahastosta annettavan lain 

valmistelutilanteeseen ja keskustelu
10 min Siht. Sanna Ruuskanen

7. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat 5 min Tj Paula Laine



…
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Hallituksen toimintakertomuksen 2021 keskeiset kohdat
• Yhtiön toiminta ja toimintaympäristö; Yhtiön toiminta keskittyi

• Rahoitustoiminnan käynnistämiseen ja rahoituspäätöksiin: päätöksiä yht. 45,5 M€, joista maksettu ulos 6 M€ 31.12.2021 
mennessä, rahoituspäätökset lueteltu asiakkaittain/instrumenteittain. 

• Henkilöstön rekrytointeihin ja perehdyttämiseen
• Yhtiön ja sen hallinnon kehittämiseen: strategia ja politiikkadokumentit sekä sijoitusneuvoston vuosiarvio.

• Yhtiön omistukset
• Nesteen osakkeiden markkina-arvon kehitys vuoden alun 3,8 mrd:sta vuoden lopun 2,8 mrd:n euroon

• Riskit ja riskienhallinta: kuvattu keskeiset riskikategoriat ja yhtiön riskienhallintaperiaatteet

• Hallinnon kuvaus: hallituksen ja sijoitusneuvoston kokoonpano vuoden aikana

• Henkilöstö ja ympäristövaikutukset
• Henkilöstön lukumäärän kehitys, tehtyjen sijoituspäätösten päästövähennyspotentiaali sekä IR:n oma hiilijalanjälki
• Viitataan yhtiökokouksen jälkeen julkaistavaan vastuullisuusraporttiin

• Arvio todennäköisestä kehityksestä
• Rahoituspäätösten valmistelu ja toteuttaminen toimiohjeen mukaisesti

• Erityistehtäväyhtiölain tilanne

• Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
• Neste Oyj:n osingonjakoehdotus 2022: Ilmastorahaston omistusosuudella osinkotulojen ennustetaan vuoden 2022 aikana 

olevan n. 52,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 miljoonaa euroa ja 2,5 % enemmän kuin vuonna 2021.
• Ukrainan sota vaikuttaa Neste Oyj:n osakekurssiriskiin ja kurssikehityksen kautta Ilmastorahaston omistuksen käypään arvoon. 

Ukrainan sota sekä kulloinkin voimassa olevat pakotteet huomioidaan Ilmastorahaston toiminnassa mahdollisia rahoitus- ja 
sijoituskohteita arvioitaessa ja niistä päätettäessä. Vaikutuksia jo tehtyihin sijoituksiin sekä Ilmastorahaston kassavaroihin 
seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Tilanteen kehitys on heikosti ennakoitavissa ja sillä voi jatkossa olla Ilmastorahaston 
toimintaan vaikutuksia. Ilmastorahastolla ei ole operatiivista toimintaa Venäjällä tai Ukrainassa.

• 2022 aikana julkaistut rahoituspäätökset: QHeat rahoituspäätös 3,3 M€

• Osingonjakoehdotuksena on, että osinkoa ei jaettaisi



…
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Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2021

Kommentit

• 2021 ei liikevaihtoa. 2020 

luvuissa 12/2020 luovutettujen 

omistusten osinkotuotot ja 

luovutusvoitot esitettiin 

liikevaihdossa. Nesteen 

osinkotuotot on esitetty 2020 

lähtien rahoitustuotoissa, koska 

osakkeet siirrettiin 2020 aikana 

pysyviin vastaaviin vaihto-

omaisuudesta.

• Rahoitustuotoissa 68 k€ 

pääomalainan korkotuottoa.

• Tuloveroja maksetaan Nesteen 

osinkotuotoista (verot 20 % 

tuloksesta ennen veroja)



…
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Tase 31.12.2021

Kommentit
• Nesteen osakkeet on 2020 tilinpäätöksen tavoin arvostettu käypään arvoon.
• Pysyvien vastaavien pääomalainat arvostettu hankintamenoon. Arvostusta tarkasteltu ennen vuodenvaihdetta tilintarkastajien 

kanssa, ei tarvetta arvonalennukselle.
• Rahoitusarvopaperien korkorahasto-osuudet on arvostettu hankintamenoon. Käypä arvo ylittää hankintamenon, joten ei tarvetta 

arvonalennukselle.



…
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Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2021

Kommentit

• Investointien rahavirrassa näkyy ulos-

maksettu pääomalaina.

• Sijoitukset likvideissä korkorahastoissa

on esitetty rahavaroissa.

• Tehty muutos 2020 lukuihin 

tuloverojaksotuksen 15 M€ osalta. 

2020 tilinpäätöksellä erä oli 

esitetty rivillä Lyhytaikaisten 

korottomien velkojen lisäys/vähennys 

ja rivillä Maksetut välittömät verot. 

Vero kuitenkin maksettiin vasta 1/2021 

ja näin ollen se on 2020 luvuissa 

oikaistu pois riviltä Maksetut välittömät 

verot. Verojaksotuksia ei kuulu esittää 

lyhytaikaisten velkojen muutoksessa, 

joten erä oikaistaan pois myös ko. 

riviltä. Erä sisältyy 2021 luvuissa riville 

Maksetut välittömät verot.
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Ilmastorahaston vastuullisuustoiminta on yhdenmukaista omistajan 
linjausten kanssa 

OMISTAJAPOLIITTISEN PERIAATEPÄÄTÖKSEN LINJAUKSET:

• Yhtiöiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista 

liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritysvastuun johtamista

• Yhtiöiden on tunnistettava oman toimintansa ilmastovaikutukset, 

vaikutukset ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä 

asettava niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset mitattavat 

tavoitteet

• Valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon 

tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen 

tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen

• Ihmisoikeudet on otettava huomioon läpinäkyvästi niin omassa 

toiminnassa kuin alihankintaketjuissa huomioiden YK:n 

periaatteiden vaatimukset

• Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttyä

• Merkittävistä havainnoista, tehdyistä toimenpiteistä ja mitattavien 

tavoitteiden saavuttamisesta on raportoitava omistajalle

ILMASTORAHASTON KÄYTÄNNÖT:

➢ Vaikuttavuus ohjaa yhtiön toimintaa tuoton sijaan ja vastuullisuus 

on keskeinen osa Ilmastorahaston sijoitustoimintaa ohjaavaa 

kriteeristöä.

➢ Rahoitusta tarjoavana yhtiönä Ilmastorahaston oma hiilijalanjälki 

on pieni, mutta prosesseissa pyritään aina energiansäästöön sekä 

tehokkuuteen.

➢ Lopullisten sijoituskohteiden valinta tehdään yhtiötason sekä 

investointikohtaisia vaikuttavuuskriteereiden perusteella. Kriteeristö 

nostaa esille mm. päästövähennys- ja luonnon 

monimuotoisuusvaikutuksia arviointikriteereinä.

➢ Yhtiöllä on omaa rahoitustoimintaa, henkilöstöä ja kumppaneita 

koskeva eettinen ohjeistus sisältäen myös lahjonnan vastaisen 

ohjeistuksen. Yhtiöllä on whistleblower-käytäntö.

➢ Ilmastorahasto maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yritysvastuun riskit 

ovat osa yhtiön riskienhallintaa.

➢ Yhtiö raportoi toiminnastaan omistajalle säännöllisin väliajoin, ja 

aina merkittävien muutosten yhteydessä. Toimintavuodesta 2021 

eteenpäin yhtiö julkaisee erillisen yhteiskuntavastuuraportin.

OMISTAJAN LINJAUKSET VALTIONYHTIÖIDEN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINNILLE 
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Vuonna 2021 Ilmastorahastolle laadittiin oman toiminnan 
vastuullisuutta ohjaava vastuullisuusohjelma 

• Ilmastorahaston vastuullisuusohjelma ohjaa yhtiön toiminnan 
vastuullisuutta eli ESG-asioita (Environmental, Social and 
Governance – ympäristö- ja sosiaaliset asiat sekä hyvä 
hallintotapa).

• Vastuullisuus ja vaikuttavuus korostuu yhtiön tehtävässä sekä 
toiminnassa. Ilmastorahaston vastuullisuusohjelma tarkentaa 
yhtiön lähestymistä vastuullisuuteen sekä ESG-aiheiden 
johtamista ja kehittämistä.

• Ilmastorahaston hallitus hyväksyy yhtiön vastuullisuusohjelman 
ja sen päivitystarpeet tarkistetaan vuosittain.
Vastuullisuusohjelma on julkisesti saatavilla Ilmastorahaston 
verkkosivuilla.

• Ilmastorahasto on myös allekirjoittanut 2021 YK:n vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible
Investment), jotka käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja 
yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden 
huomioonottamista ja edistämistä sijoittamisessa. 

https://www.ilmastorahasto.fi/wp-content/uploads/Ilmastorahasto-vastuullisuusohjelma.pdf
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Ilmastorahaston ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti valmistui 
yhtiökokoukseen

• Ilmastorahaston yhteiskuntavastuuraportoinnin kolme teemaa 

käsitellään kattavasti raportissa:

1. Vaikuttavuutta rahoitustoiminnalla – Ilmastorahaston 
rahoitus, vuoden 2021 rahoituskohteet ja hankevirta.

2. Vastuullista yritystoimintaa – yhtiön oma toiminta, 
henkilöstöasiat ja taloudellinen raportointi.

3. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa – vuoden aikana 
toteutetut tilaisuudet, kyselyt ja viestintä.

• Raportointistandardina on GRI-standardi (Global Reporting 

Initiative) perusvaatimusten (core) mukaisesti.

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINTI
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2021 rahoituskohteiden päästövähennyspotentiaali

Teoreettinen kokonaispäästövähennyspotentiaali 186MtCO2e/10v viittaa 
rahoituskohteiden liiketoimintasuunnitelmien täysimääräiseen onnistumiseen. 
Riskitason huomioiva arvio on merkittävästi alhaisempi, alle 50 MtCO2e/10v.

Case

Potentiaali per 

vuosi 10v 

päästä 

(MtCO2e)

Arvio 

teoreettisesta 

kokonais-

potentiaalista 10v 

(MtCO2e/10v)

Kotimaa-

painotus

Kv-

painotus

Taakanjako-

sektori

Päästö-

kauppa

Maankäyttö 

/ nielu -

sektori

Suunnitelman 

lisäinvestointi-

tarve

Ilmastorahaston 

rahoitus 

(MEUR)

Taksonomian 

mukaisuus*
Case-tyyppi

Solar Foods 13,3 22,3 (X) X X (X) Korkea 10,0 Laitosinvestointi

Elstor 0,1 0,5 X (X) X 4,0 (X) Käyttöönoton vauhditus

Magsort 1,6 7,5 (X) X X 4,5 Käyttöönoton vauhditus

Betolar Ei ilmoitettu 150,0 (X) X X 7,0 Digi-ratkaisu

Aurelia Turbines 0,6 1,5 X (X) X 5,0 (X) Käyttöönoton vauhditus

P2X Solutions 1,1 2,7 X (X) X (X) Korkea 10,0 X Laitosinvestointi

Joensuu Biocoal 0,1 1,1 (X) X X 5,0 Laitosinvestointi

(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 mukainen do-no-significant 

tarkastelu due diligence-vaiheessa.
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Ilmastorahaston oman toiminnan hiilijalanjälki 2021: 77t CO2-ekv 
• Ilmastorahasto laski oman toimintansa hiilijalanjäljen 

ensimmäisen toimintavuoden osalta.

• Ilmastorahaston oman toiminnan fossiilinen hiilijalanjälki 
vuonna 2021 on 77 tCO2e: 

• 95,1 % siitä muodostuu ostetuista tuotteista ja palveluista, 

kuten työterveys- ja vakuutuspalvelut, IT-hankinnat tai 

taloudelliset ja lakipalvelut. 

• Lopun 4,9 % kokonaisuudesta suurin osa muodostuu yhtiön 

toimitilan sähkön ja lämmön kulutuksesta. Työ- ja 

liikematkustus ovat vain hyvin pieni osa kokonaispäästöistä 

henkilöstön työskenneltyä pääsääntöisesti etätöissä koko 

vuoden koronaviruspandemian vuoksi.

• Rahoitustoimijana Ilmastorahaston oman toiminnan 
suorat ympäristövaikutukset liittyvät ensisijaisesti 
toimitiloihin, energiankulutukseen ja matkustamiseen. 
Ilmastorahaston toiminnan luonteen vuoksi yhtiöllä ei ole 
suoria GHG-protokollan Scope 1 tai epäsuoria Scope 2 
mukaisia päästöjä.

• Vuonna 2022 laskentaa kehitetään sisällyttäen siihen 
rahoituskohdesalkun lisäksi yhtiön ulkoiset due diligence-
kulut.



Sosiaalinen vastuu
• Yhteiskuntavastuu on olennainen osa koko henkilöstön osaamista ja 

se varmistetaan perehdyttämisestä lähtien.

• Ilmastorahaston Code of Conduct kokoaa yhteen yhtiön keskeiset 
eettiset ohjeistukset ml. lahjonnanvastainen ohjeistus. Code of 
Conduct sisällytetään myös yhtiön asiakas- ja kumppanisopimuksiin 
eettisten käytäntöjen varmistamiseksi. 

• Ilmastorahastolla on käytössä kaikille avoin ilmoituskanava (ns. 
whistleblowing) havaittujen epäkohtien tai väärinkäytösten 
luottamuksellista ja anonyymia ilmoittamista varten. 

• Ilmastorahasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n 
tietosuoja-asetusta 2019 (mm. tietosuojaselosteet, verkkosivuilla 
evästeselosteet) 



8.9.2022 74

Ilmastorahaston verojalanjälki 2021 ja 2020, m€
Maksettavat 2021 2020

Tulovero 9,6 28,0

Työnantajamaksut 0,3 0,2

Ostojen 

vähentämätön 

ALV 0,3 0,2

Tilitettävät 2021 2020

Ennakonpidätykset 

palkoista ja 

palkkioista 0,5 0,5

Työntekijöiden 

sosiaaliturvamaksut 0,1 0,1

Yhteensä 10,8 29,1

Tulovero: Ilmastorahaston verojalanjälki koostuu valtaosin 
tuloverosta, jota maksetaan tilikauden tuloksesta. 

Ilmastorahaston tuloksesta 2021 valtaosa koostuu Nesteen 

osinkotuotoista. 2020 tuloveroa maksettiin n. 15 m€ 

kertaluonteisesta osakkeiden luovutuksesta syntyneestä 

laskennallisesta luovutusvoitosta.

Työnantajamaksut: Ilmastorahasto maksaa lakisääteiset 
työnantajamaksut (työeläke-, työttömyys-, sairaus-, 

ryhmähenki-, työtapaturmavakuutus) työntekijöiden 

palkkakuluista.

Ennakonpidätykset ja työntekijöiden sosiaaliturvamaksut:
Ilmastorahasto pidättää ja tilittää Verohallinnolle 

ennakonpidätykset palkoista sekä pidättää palkoista 

työntekijöiden osuudet sosiaaliturvamaksuista 

(työeläkevakuutus ja työttömyysvakuutus).

Arvonlisävero: Ilmastorahaston rahoituspalvelutoiminta on 
arvonlisäverotonta. Siten Ilmastorahasto ei pääsääntöisesti 

voi vähentää ostoistaan arvonlisäveroa ja se jää yhtiön 

kuluksi.



Yhteiskuntavastuun jatkokehitys vuodelle 2022

• Ilmastorahaston oman toiminnan vastuullisuutta kehitetään 
pitkäjänteisesti ja vastuullisuutta ohjaavat keskeiset tekijät ja 
vaikutukset tarkastetaan vuosittain.

• Ilmastorahaston käynnistettyä toimintansa joulukuussa 2020 ja 
ensimmäisten rahoituspäätösten valmistuttua keväällä 2021, moni 
asia yhtiön vastuullisuustyössä on vielä kehitysasteella. 

• Ilmastorahaston vastuullisuusohjelmaa päivitetään vuonna 2022 
sisältämään jokaisen olennaisen ESG-aiheen (200 taloudellinen 
vastuu, 300 ympäristövastuu ja 400 sosiaalinen vastuu) tavoitteet ja 
päämäärät seuraavien ulottuvuuksien kautta:
• Perustaso vuonna 2021 ja lähtökohdat tavoitteille,

• Odotettu tulos tavoitevuonna (määrällinen ja laadullinen),

• Odotettu aikajänne tavoitteiden saavuttamiseen,

• Tavoitteen johtaminen, vastuutus ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi, sekä

• Johtamistavan arviointi.
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3.
Tiedoksi ja keskusteltavaksi ViSiRa-ryhmän loppuraportti ja 

VSR-työryhmän valmistelutilanne  
30 min Teollisuusneuvos Antti Valle, TEM

4.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi 

• Valtion vetyvalmistelu

• Ilmastorahaston vetytalouskatsaus

45 min
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM

Johtava asiantuntija Peter Platan & 

Analyytikko Tanja Huohvanainen IR

5.
Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 

Ilmastorahaston yhteiskuntavastuu
15 min

Tj Paula Laine

Siht. Sanna Ruuskanen

6.
Katsaus Ilmastorahastosta annettavan lain 

valmistelutilanteeseen ja keskustelu
10 min Siht. Sanna Ruuskanen

7. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat 5 min Tj Paula Laine
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Ilmastorahastosta annettavan lain valmistelutilanne

• Lausuntoaika päättyi 31.1.2022 ja lausuntopalaute on pyritty TEM:ssä
ottamaan kattavasti huomioon. Tehdyt muutokset eivät vaikututa lain 
perusteisiin. 

• HE-luonnos tarkastettu OM:n laintarkastuksessa ja lähetetty Lainsäädännön 
arviointineuvostoon. Arviointineuvoston lausunto julkaistiin 7.6. ja siinä 
nostettiin kehittämiskohteiksi:

I. Ilmastorahaston rahoittamat kohteet on määritelty esitysluonnoksessa varsin 
yleisellä tasolla. Esityksessä tulisi kuvata tuen kohteita ja tuettavia hankkeita 
nykyistä tarkemmin. Rahoitettavat kohteet on kuvailtu niin väljästi, että se 
vaikeuttaa valtionavustusten tulkintaa ja valvontaa.

II. Ilmastorahaston toimintaan ja sen tarpeellisuuteen liittyy monia epäselviä 
seikkoja: miksi rahaston uutta valtiontuki-instrumenttia tarvitaan, mikä on sen 
suhde muihin kotimaisiin julkisiin rahoittajiin ja kuinka olennainen tehtävä EU-
rahoituksen hyödyntäminen on rahastolle.

III. Esitysluonnoksen perusteella jää vaikutelma, että ilmastorahasto toimisi 
talousarviotalouden ulkopuolella. Asiaa tulisi käsitellä esityksessä ja arvioida sen 
vaikutuksia.

IV. Esityksen tavoitteena on hiilineutraalisuuden saavuttaminen ja toisaalta 
halutaan hyödyntää valtiontukia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Nämä seikat 
voitaneen saavuttaa muillakin keinoilla kuin esitetyllä toimella. Esityksessä tulisi 
perustella tarkemmin, mitä puutteita nykyisessä tukijärjestelmässä on tai mitä 
lisäarvoa ilmastorahaston mahdollisuus antaa valtiontukea tuottaa muihin 
työkaluihin verrattuna.
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Ilmastorahastosta annettavan lain valmistelutilanne

• Arviointineuvoston kehityskohteet on huomioitavissa 
nojautuen mm. TEM:n ViSiRa-työryhmän muistioon, jossa 
on muodostettu ajantasainen tilannekuva kestävän 
rahoituksen roolista vihreän siirtymän ja kasvupolitiikan 
edistämisessä. 

• Jatkotyössä TEM lisää hallituksen esitysluonnokseen 
tiivistelmän arviointineuvoston lausunnosta ja kuvauksen 
siitä, miten lausunto on otettu huomioon.

• HE:n tavoiteltu esittelyviikko on 24/2022, mutta aikataulu 
on tiukka ja esittely voi siirtyä loppukesään. Laki tulee 
voimaan aikaisintaan syksyllä 2022. 
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Esityslista
Osio Aika Alustaja

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

2.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi Ilmastorahaston toiminnan 

eteneminen

• Yleiskuva Hpj

• Tilannekuva Tj

10 min
Hpj Perttu Puro

Tj Paula Laine

3.
Tiedoksi ja keskusteltavaksi ViSiRa-ryhmän loppuraportti ja 

VSR-työryhmän valmistelutilanne  
30 min Teollisuusneuvos Antti Valle, TEM

4.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi 

• Valtion vetyvalmistelu

• Ilmastorahaston vetytalouskatsaus

45 min
Alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM

Johtava asiantuntija Peter Platan & 

Analyytikko Tanja Huohvanainen IR

5.
Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 

Ilmastorahaston yhteiskuntavastuu
15 min

Tj Paula Laine

Siht. Sanna Ruuskanen

6.
Katsaus  Ilmastorahastosta annettavan lain 

valmistelutilanteeseen ja keskustelu
10 min Siht. Sanna Ruuskanen

7. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat 5 min Tj Paula Laine
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Ilmastorahaston osakeomistusten kehitys

Ilmastorahaston osakeomistusten kehitys, viimeiset 600 päivää (m€)
Ilmastorahaston osakeomistusten markkina-
arvo 31.5.2022

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

• Ilmastorahaston omistusten arvo oli 31.5. n. 
2,7 miljardia euroa Nesteen osakekurssin 
ollessa 42,71 € / osake. Tämä on n. 95 % 
Ilmastorahaston taseesta.

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

TALOUSKATSAUS

Nesteen osingot 2021

• Nesteen yhtiökokous 30.3.2022 vahvisti osingonjaoksi yhtiön hallituksen ehdottaman 0,82 €/osake. Ilmastorahaston osuus on 52,4 
M€. Osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä. 1. erä maksettiin huhtikuussa 2022 ja toinen erä maksetaan lokakuussa 
2022.  

Omistusten siirto

18.12.2020
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TALOUSKATSAUS

Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2022
Kommentit
• Ilmastorahaston Nesteen osinkotuotot 

näkyvät rahoitustuotoissa, joissa 1-4/2022 

näkyy huhtikuussa toteutunut 26,2 m€ 

osingonmaksu. Osinkojen toinen erä 26,2 

m€ saadaan lokakuussa 2022.

• Osinkotuloista maksetaan verot 

yhteisöverokannan mukaisesti (20%). 

Tuloveroja tuloksesta on jaksotettu 

tarkastelukaudelle lähes 5 m€.

• Alkuvuoden kulut ovat painottuneet 

henkilöstökuluihin (818 k€). Muista kuluista 

merkittävimmät liittyvät sijoituspäätösten 

valmisteluun. Kokonaisuudessaan ajalla 1-

4/2022  Ilmastorahaston operatiiviset kulut 

olivat 1 492 k€.

• Rahoituskuluissa näkyy 159 k€ 

realisoitumattomia arvonalentumisia

likvideistä korkorahastosijoituksista.

Arvostukset tehdään kvartaaleittain 

(viereisissä luvuissa siten 31.3. tilanne).
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Tase 30.4.2022

TALOUSKATSAUS
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Operatiiviset kulut kk-tasolla 2022
Operatiiviset kulut kumulatiivinen (tuhatta euroa)

• Ilmastorahaston budjetti vuodelle 2022 hyväksyttiin marraskuussa 2021 ja se on kokonaisuudessaan 5,6 M€. 

• Budjettiin kuuluu yhdeksän uusrekrytointia vuoden aikana, joista seitsemän H1/2022 ja loput 2 syksyllä 2022.

• Kulut 1-5/2022 ovat noin 531 k€ (22 %) alle budjetin. 

TALOUSKATSAUS
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Yhteenveto ja raportointipohja: Asiakkuustoiminto 6/22

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Asiakkuudet Potentiaalisten 

rahoituskohteiden 

asiakaspalvelu

Mm. T-Median 

sidosryhmätutkimus 

mittarina

Ilmastorahaston tunnettuuden 

varmistaminen 

• F2F tapahtumiin osallistuminen jatkuu, joissa 

olemme valikoidusti mukana mm. panelisteina. 

Palveluyhteistyö suomalaisessa ja EU-

rahoituskentässä
• Sisältää niin sisarorganisaatio- kuin 

kanssarahoittajayhteistyön, mm. TEM:n  RRF-

rahoituksen osalta. 

Dealflown generointi

~ 140 uuden kohteen 

löytäminen

~ 100 relevantin 

julkisyhteisön toimijan 

aktivointi 

Relevantin dealflown tuottaminen • Relevantti dealflow kehittyy tiimin ollessa täydessä 

vahvuudessa. 

Fokukseen sopivien casejen

tunnistaminen, arviointi ja edistäminen 

kohti päätöksentekoa

• Portfolion rahoituskohdetyyppien 

monipuolistaminen (mm. päästövähennyksiä 

mahdollistavat alustat)

• Ilmastorahaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

kannalta magnitudiltaan merkittävien lähtöjen 

tunnistaminen

Dealflown analysointi Dealflown jatkuva ylläpito, analysointi ja 

priorisointi
• Viikoittainen seuranta ja kuratointi

Asiakkuustoiminnon jatkuva 

kehitys

T-Median 

sidosryhmätutkimus, 

tiimiläisten työtyytyväisyys

Asiakasstrategia 2022 (H1), asiakkuuksien 

hallintaan liittyvien prosessien ja 

käytänteiden kehittäminen

• Asiakasstrategia toukokuussa esitelty, 

asikaspalvelupolun jatkokehittäminen jatkuu H2 

osana strategiaprosessia, tietokantapalvelun 

hankkiminen kesken

Henkilöresursseista huolehtiminen ja 

osaamisen kehittäminen

• Tiimin Ilmastorahasto-osaamisen vahvistuessa 

luontevat roolit ja vuorovaikutuskanavat 

hybridityössä
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Sijoitustoiminto: Tilannekatsaus 31.5.2022

TOSU 2022

Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentit

Operatiivinen toiminta
Rahoituspäätösten volyymi 
min 80 MEUR, 8-15 
rahoituspäätöstä

Rahoituspäätösten 
valmistelu

• H1/22 päätöksiä tähän mennessä yhteensä 30,7 MEUR (josta 10 MEUR ehdollinen)

• H1/22 loppuun mennessä noin 40MEUR taso yhä mahdollinen

• H2/22 dealflowta edennyt analyysivaiheeseen yli 250 MEUR edestä

• 2022 estimaatti vuoden kokonaisvolyymistä on, että 80MEUR vuosivolyymi saavutetaan. Mikäli 
yksittäinen isompi hanke toteutuu, tavoite todennäköisesti ylitetään.

• Merkittävänä epävarmuustekijänä 2022 toteutuville hankkeille on kaikkiin kohteisiin ja 
rahoituskokonaisuuksiin liittyvä epävarmuus, joka on lisääntynyt Venäjän hyökkäyssodan ja 
talouden epävarmuuden kautta.

Riskien- ja 
portfolionhallinta

• Investointikohteiden riskiarviotyökalun kehittäminen etenee

• Lähestymistapaa portfolion seurantaan ja arvonmäärityksiin tilinpäätöstä varten työstetty mm. 
tilintarkastajan kanssa, sekä Tesin riskienhallinnasta vastaavan talousosaston haastattelulla

Organisoituminen
3 rekrytointia, sekä 
mahdolliset korvaus-
rekrytoinnit

Rekrytoinnit ja 
perehdytykset

• Senior lead korvausrekrytointiprosessi, sekä trainee-ohjelman hakuprosessi etenevät 
suunnitellusti

• Uusien aloittajien ja koko tuoreen tiimin perehdytys jatkuu

Tiimityön 
kehittäminen

• Asiakkuustoiminnon ja sijoitustoiminnon yhteistyön kehittäminen deaflow screeningissä ja 
handover vaiheessa edistyy

• Työn tuloksena on tunnistettu joukko Ilmastorahastolle potentiaalisia caseja ja klustereita 
jatkoanalyysiin ja tuottavuus koko dealflow-suppilon analyysissä on kehittynyt merkittävästi

Kehittäminen
Erillisen suunnitelman 
mukaisesti kytkeytyen 
strategiatyöhön

Useita 
työkokonaisuuksia

• Strategiatyön striimejä (instrumentaatio, rahoituskriteerit, portfolio- ja riskienhallinnan 
kehityshanke) edistetään 2. prioriteettinä rahoituspäätösvalmistelun jälkeen, mutta työ etenee 
toistaiseksi suunnitellussa aikataulussa

• CO2e mallinnuksen ja raportoinnin lähestymistapa julkaistu
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Toimintasuunnitelma-seuranta 2022: viestintätoiminto
TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Viestintä Toimintaympäristön seuranta

Yhtiön ajantasaisuus 

toimintaympäristössä 

tapahtuvaan kehitykseen.

Hallituksen tyytyväisyys 

analyysisisältöihin.

Toimintaympäristön aktiivinen 

seuranta ja yhteistyö sidosryhmien 

kanssa yhtiötasolla

Jatkuva ajantasainen tieto yhtiön keskeisistä rajapinnoista kansallisella ja EU-

tasolla. Ministeriöiden Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmän raportin julkistus 

6/22.

Analyysien tuottaminen hallituksen 

ja tiimin tueksi
AFRYn tuottama markkinakatsaus hallituksella 6/22.

Ulkoinen viestintä

T-medianjulkishallinnon ja 

sidosryhmien 

Luottamus&maine-kyselyt

Meltwater-mediaseurannan 

sävyanalyysi

Rahoituspäätösten viestintä Taaleri Bioteollisuus I-rahastojulkistus 2.6.,

Organisaatiotason viestintä Ilmastorahaston yleisen tunnettuuden vahvistaminen, mediayhteistyö ja 

puhujatilaisuudet. SuomiAreena-osallistuminen 07/22 aktiivisessa valmistelussa.

Vastuullisuusraportti Q2 vastuullisuuden kehitystyö hallituksella: toimintojen tavoitteet, hiilijalanjäljen 

laskenta sekä kohteiden ESG-raportointi.

Ilmastorahaston sisäinen tuki

Sujuva yhteistyö eri toimintojen 

välillä ja tyytyväisyys 

viestintätoiminnon tukeen.

Motivoitunut, kyvykäs ja 

kehittyvä viestintätiimi.

Analyysituki rahoituspäätösten 

valmistelulle
Aktiivinen viestinnän analyysituki Q2-3-rahoituspäätösten valmistelulle.

Materiaalit ja tilaisuudet 

asiakkuustyön tukena

Säännöllinen tiedonvaihto ja tuki asiakkuustoiminnolle. FVCA-viestintäyhteistyö 

6/22.

Raportointi- ja muu tuki 

hallintotiimille

Hallituksen ja sijoitusneuvoston aineistojen valmistelun tukena vuosikellon 

mukaisesti. Erityistehtäväyhtiölain prosessin seuranta.

Kyvykäs ja asiantunteva 

viestintätoiminto

Viestintätoiminnon viikkotasoinen työsuunnittelu aktiivinen. Tiimin sisäiset 

käytännöt ja tehtävienjako kehityksessä.
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Yhteenveto ja raportointipohja: Talous ja hallinto 6/2022
TALOUS- HALLINTOTOIMINTO

Toiminto Työkokonaisuudet ja 

mittarit

Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Talous 

ja 

hallinto

Organisoituminen

Täydennetään talous-

ja hallintotiimiä (1-3 

rekrytointia)

Johtavan lakimiehen rekrytointi • Malin Holm aloittanut 11.4.2022.

Arvioidaan ja tarvittaessa 

toimeenpannaan muut rekrytoinnit
• Arviointi toteutetaan H2 aikana.

Perehdytykset ja roolitukset toteutettu • Malinin perehdytys käynnissä.

Talousprosessien 

päivittäminen ja 

uusien 

toimintamallien 

käyttöönotto

Sujuvat ja toiminnan 

tarpeita vastaavat 

prosessit

Talousmallin ja likvidien kassavarojen 

sijoituspolitiikan päivitys ja toimeenpano

• Talousmalli käsitelty hallituksessa 14.3. ja yhtiökokouksessa 30.3. 

Tehty lisäskenaarioita mm. rahoitusvolyymivaihtoehtojen 

tarkastelemiseksi.

• Sijoituspolitiikan lähestymistapakeskustelu H2 aikana.

Uuden tilitoimiston onnistunut käyttöönotto 

ja kokonaisvaltaisen taloussäännön 

laatiminen

• Tilitoimiston sujuva käyttöönotto toteutettu toukokuussa.

• Taloussääntö käsitelty tarkastusvaliokunnassa 20.5. Hallituksen 

käsittely 14.6.

Raportoinnin kehittäminen ml. 

julkinen talousraportointi, seurattavat KPI:t

• Valmisteltu laajempi talousraportointinäkymä IR:n nettisivuille. 

Käsitelty tarkastusvaliokunnassa 20.5. 

Hallinnollisten 

prosessien kehittämin

en

Sujuvat ja 

operatiivista 

toimintaa tukevat 

prosessit

1-3 sisäistä tarkastusta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

ohjeet ja toimintamallit sekä sisäinen 

tarkastuksen toimeenpano

• Hallitus hyväksynyt päivitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

ohjeen, sis. prosessi- ja toimintamallikuvaukset 

• Hallitus hyväksynyt sisäisen tarkastuksen menettelytapaohjeen

• Sisäinen tarkastaja valittu, 2022 tarkastussuunnitelma hyväksytty

Henkilöstöprosessien yhtenäistäminen, 

työnantajavelvoitteiden varmistaminen

• Työnantajavelvoitteiden päivitykset aloitettu Q2, 

työsuojelutoimikunta perustettu ja TTK:n koulutus pidetään 10.8.

• Henkilöstöprosessien yhtenäistäminen toteutetaan H2

Tunnistetaan ja toimeenpannaan muu 

tarvittava kehittäminen, kuten IT-auditointi

• Tietoturvan kartoittaminen ja parantaminen käynnissä ulkoisen 

palveluntarjoajan kanssa.


