
7.11.2022 1

Sijoitusneuvoston 
kokous 7.9.2022
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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

30 min
Hpj Perttu Puro

Tj Paula Laine

3.
Ilmastorahaston kytkeytyminen EU-rahoitukseen – tiedoksi ja 

keskusteltavaksi
25 min

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 

Saara Mattero, IR

4.
Vuotuisen arvioinnin prosessista päättäminen, 

lähetekeskustelu ja evästykset valmistelutyöhön
15 min Pj Ilona Lundström

5.
Katsaus  Ilmastorahastosta annettavan lain 

valmistelutilanteeseen ja keskustelu
10 min Siht. Sanna Ruuskanen

6. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat 5 min Tj Paula Laine
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2H 2022 näkymät

• Toimintaympäristön epävarmuus suurta, erityisesti 

yksityisen rahan osuus kohteissa. Ehdollisia 

rahoituspäätöksiä jatkettava

• Estimaattiprosessimme mukaan 80MEUR 

vuosivolyymitavoite saavutettavissa

• Kysyntä Ilmastorahaston rahoitukselle pysynyt 

suurena: deal flown koko vakiintunut ~300 kohteeseen 

ja rahoitustarve Ilmastorahaston rahoitusosuuksille yht

>1mrdEUR

• Siirtomäärärahan käsittely 

• Erityistehtävälain eduskuntakäsittely

• Strategiapäivitykset ml. asymmetrisen instrumentin 

vaihtoehdot
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Ilmastorahaston yleiskuva
1H 2022 tulokset

• 1H rahoituspäätösvolyymi 39,7MEUR vs. 2022 

vuositavoite 80MEUR

• Rahoituspäätöksistä 20,7MEUR päästiin 

julkaisemaan 1H22 aikana

• Joissain tilanteissa käytetty muulle 

rahoitusosuudelle ehdollisia rahoituspäätöksiä

• Ulosmaksatukset tapahtuvat pitkällä viiveellä: vasta 

11,3MEUR maksettu. Samalla keskeinen tapa hallita 

riskejä.

• Organisaation toiminta ja prosessit keskeisiltä osin 

rakennettu ja toiminnassa
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FinnRecycling – valimohiekan puhdistusteknologia

• Perustettu: 2013
• Ilmastorahaston rahoituspäätös: 6/2022
• Rahoituksen kohde: jätehiekan 

elvytyslaitteistojen käyttöönoton ja 
kansainvälistymisen vauhdittaminen

• Rahoitus: 8M€ pääomalaina, joka on hinnoiteltu 
EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella 
markkinaehtoisella korolla. Lisäksi 
rahoitussopimukseen sisältyy konversio-oikeus.

• Pääasiallinen tavoiteltu vaikutus: teoreettinen 10 
vuoden kumulatiivinen 
päästövähennyspotentiaali on 1 MtCO2-ekv, 
josta yhden elvyttimen osuus on 2,8 ktCO2-ekv.

Hiekkatuotteita - eli hiekkaa, soraa ja murskattua kiveä - käytetään 

globaalisti 40–50 miljardia tonnia vuosittain. Hiilijalanjäljeltään 

raskaassa metalliteollisuudessa jokaista metallivalutonnia kohden 

syntyy arviolta noin tonni jätehiekkaa, mikä jo Euroopassa tarkoittaa 

vuosittain lähes 10 miljoonaa tonnia jätehiekkaa. Yleisin ratkaisu on 

korvata käytetty hiekka neitseellisellä hiekalla ja likaantunut hiekka 

loppusijoitetaan esimerkiksi kaatopaikoille.

Finn Recycling on kehittänyt valimohiekan puhdistus- eli 

elvytysteknologian ja siihen perustuvan modulaarisen elvyttimen, 

jonka lämpö- ja mekaanisen käsittelyn avulla voidaan lisätä 

valimohiekan kierrätystä ja siten vähentää neitseellisen hiekan 

käyttöä. Ilmastorahaston rahoituksella voidaan edistää globaalin 

valimoteollisuuden siirtymistä kestävämpään toimintamalliin 

hiekkahuollon osalta.

Yhden elvyttimen osalta kymmenen vuoden kumulatiivinen 

päästövähennyspotentiaali on noin 2,8 kt CO2-ekv. Yhtiön 

kunnianhimoisen liiketoimintasuunnitelman onnistuessa ratkaisun 

teoreettiseksi globaaliksi kumulatiiviseksi päästövähennys-

potentiaaliksi vuosikymmenen aikana on arvioitu noin 1 Mt CO2-ekv. 
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Laitosinvestoinnit
Fyysisten ratkaisujen käyttöönoton 

vauhdittaminen
Digitaaliset ilmastoratkaisut

Vähäpäästöistä proteiinia

10M€ pääomalaina, lisäksi vaihto-oikeus 

omistusosuuteen.

Kivihiiltä korvaavaa torrefioitua biomassaa

5M€ pääomalaina, johon sisältyy konversio-

oikeus exitin yhteydessä.

Vihreää vetyä teollisuuteen ja liikenteeseen 

10 M€ pääomalaina, johon sisältyy konversio-

oikeus kestävyyskannustimella.

Bioteollisuuteen keskittyvä rahasto

15M€ sijoitus rahastoon kahdessa osassa.

Päästötöntä höyryä teollisuuteen

Enintään 4M€ pääomalaina, lisäksi vaihto-

oikeus omistusosuuteen.

Terästeollisuuden kiertotalousratkaisu

4,5M€ pääomalaina, jossa on lisäksi voitto-

osuuskomponentti.

Kaasuturbiineja teollisuuden vetysiirtymään

5M€ pääomalaina, johon liittyy konversio-

oikeus kestävyyskannustimella.

Keskisyviä lämpökaivoja

3,3M€ pääomalaina, vaihto-oikeus 

omistusosuuteen.

Digimarkkinapaikka sementin korvaamiseksi

7M€ pääomalaina, johon sisältyy 
korkopreemio.

Hajapäästöjen raportointijärjestelmä

2,4M€ pääomalaina, johon sisältyy 

konversio-oikeus.

ILMASTORAHASTON JULKAISTUT RAHOITUSPÄÄTÖKSET 6.9.2022. RAHOITUSVOLYYMI 2021: 45,5MEUR, 1H/22: 39,7MEUR, TAVOITE 2022 80MEUR

Valimohiekan puhdistusteknologia

8M€ pääomalaina, johon sisältyy konversio-

oikeus.



Dealflown koko vakiintunut noin 300 kohteeseen

• 283 kaupallista skaalausta, 

joka sisältää 9 erityisrahasto-

aihiota

• 16 alusta-aihiota

Kaupallinen 
skaalaus

Fyysisten ratkaisujen  
skaalaus

Alustat

299

Rahoituskategoriat

Laitosinvestoinnit

299

Digiratkaisujen 
skaalaus

Fyysinen infrastruktuuriDigitaaliset alustat

Rahoitus-

kohdetyypit

Rahoitusehdotusten lukumäärä rahoituskategorioiden mukaan

• Dealflowta on siivottu 
systemaattisesti ja  passed -
tilaan on siirretty 20.4. 
jälkeen yhteensä 82 casea.

• Uuden dealflown määrä on 
edelleen hyvä.
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Rahoitustarve Ilmastorahaston rahoitusosuuksille on vakiintunut yli 1mrdEUR 
tasolle*

YHTEENSÄ
299 

Rahoituskategoriat Rahoituskohdetyypit Investointiaihioiden lukumäärä Ilmastorahastolta haettava osuus

Ilmastoratkaisujen 
kaupallinen skaalaus

Laitosinvestoinnit 106 704 M

Fyysisten ratkaisujen 
skaalaus 132 470 M

Digitaalisten ratkaisujen 
skaalaus 45 116 M

Päästövähennyksiä 
mahdollistavat alustat

Fyysinen infrastruktuuri 7 25 M

Digitaaliset alustat 9 7 M

1322M
*Rahoitustarve ajoittuu 
seuraavan noin 2 vuoden 
ajalle
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Dealflow jakautuu tasaisesti ilmastonmuutoksen ratkaisujen eri osa-
alueiden välille

Energiaverkot ja varastointi

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

Kiertotalous ja jäte

30

Uusiutuva energia

Hiilen talteenotto ja kompensaatio

Biotalous

Rakennukset ja rakentaminen

Ruoka, maatalous ja maankäyttö

Liikenne ja logistiikka

Teollisuus

49

37

47

17

30

21

20

13

18

Ilmastoratkaisujen kaupalliset skaalaukset (N283)  Päästövähennyksiä mahdollistavat alustat (N16)

Energiaverkot ja varastointi

Kiertotalous ja jäte

2

Uusiutuva energia

Biotalous

Rakennukset ja rakentaminen

Ruoka, maatalous ja maankäyttö

Hiilen talteenotto ja kompensaatio

Liikenne ja logistiikka

Ilmasto- ja ympäristödata ja analytiikka

Teollisuus

3

0

3

1

4

0

3

0

0

Digitaaliset alustat

Fyysinen infrastruktuuri

Laitosinvestoinnit

Fyysisten ratkaisujen käyttöönoton skaalaus

Digitaalisten ratkaisujen kaupallinen skaalaus
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Rahoituspäätösnäkymät

• Toimintaympäristön epävarmuus on kasvanut, mutta 

rahoituspäätösvalmistelun piiriin on pystytty tuomaan merkittävästi 

laajempi joukko hankkeita kuin koskaan aiemmin. Tämä mahdollistaa 

keskittymisen niihin hankkeisiin, joissa etenemisen edellytykset kulloinkin 

ovat olemassa

• Estimaattiprosessia on kehitetty ja se kattaa kuluvan vuosipuoliskon sekä 

seuraavan vuosipuoliskon

• 2022 rahoituspäätösvolyymitavoite 80MEUR on arviomme mukaan 

mahdollista saavuttaa

• 2H/22 rahoituspäätösvalmistelun piirissä jo olevat hankkeet luovat 

edellytyksiä noin 50MEUR rahoituspäätösvolyymille 1H/23 aikana, näiden 

lisäksi uutta hankevirtaa siirtyy jatkuvasti valmisteluun
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Ilmastorahaston toimiohjeen mukaan yhtiön tehtäviin kuuluu EU-
rahoituksen hyödyntäminen

”Tammikuussa 2020 julkaistun vihreän kehityksen investointiohjelmaan

perustuen komissio julkaisi maaliskuussa 2020 kunnianhimoiset kiertotalous- ja

teollisuusstrategiat tukemaan siirtymää.

Komissio on osoittanut eri rahoitusinstrumenttien ja strategioiden osalta

panostavansa merkittävästi ilmastoratkaisujen kaupallistamiseen.

Suomen intressissä on hyötyä näistä panostuksista ja kanavoida julkista

rahoitusta siten, että EU-rahoitus voidaan saada Suomen hyväksi. EU:n

tavoitteet tukevat osaltaan Suomen kunnianhimoisia tavoitteita

kiertotalouden edelläkävijyydestä.

Ilmastorahaston tehtäviin kuuluu EU-rahoituksen hyödyntäminen.”

ILMASTORAHASTON KYTKEYTYMINEN EU-RAHOITUKSEEN
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Sijoitusneuvosto nosti EU-rahoituksen esille 2021 arviossaan:

”Ilmastorahaston kannattaa selvittää erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää EIP-ryhmän rahoitusta (lainat, opo, takaukset) erityisesti 
InvestEU-ohjelmasta. EIP:n ja InvestEU:n hyödyntäminen ei edellytä komission tekemää pilariarviointia Ilmastorahastosta, vaan 
ohjelmia voidaan toteuttaa myös yhteistyössä EIP-ryhmän kanssa. Mahdollisuuksia voisivat tarjota erityisesti ”Kestävää 
infrastruktuuria” sekä ”T&k-, innovaatioita ja digitalisaatiota” koskevat InvestEU-ohjelman politiikkaikkunat. EU-rahoitusta voidaan 
hyödyntää joko yksittäisen yrityksen rahoituskierroksella yhdessä EIP-ryhmän rahoituksen kanssa, tai esimerkiksi hyödyntäen EIR:n 
ohjelmatakausta (esim. pääomalainoihin). Suhtautuminen EU-rahoitukseen voisi näkyä selvemmin myös Ilmastorahaston 
verkkosivuilla.

Ilmastorahaston strategian kohtaa, jossa kuvataan kytkeytymistä EU-rahoitukseen, olisi hyvä täsmentää siltä osin, onko kyseessä 
avustusmuotoinen EU-rahoitus vai markkinaehtoisempi EU-rahoitus. Sijoitusneuvosto nostaa esiin mahdollisuuden kehittää kirjauksia 
eri hallinnonalojen yhteistyössä.

Edelleen strategian mukaan mahdollinen tapa kytkeytyä EU-rahoitukseen on Ilmastorahaston normaalissa sijoitusprosessissa 
syntyvän rahoitusosuuden laskeminen osaksi EU-rahoituksen irrottamiseen tarvittavaa kansallista vastinrahoitusta. Yhtiön todetaan 
myös selvittävän yhteistyömahdollisuuksia ministeriöiden ohjelmavastaavien kanssa. Tältä osin sijoitusneuvosto ja taustaorganisaatiot 
kuulisivat mielellään, miten asia etenee. Sijoitusneuvosto ehdottaa ministeriöiden TKI-verkostoa yhdeksi mahdolliseksi kontaktipinnaksi 
jatkopohdinnoille.”

ILMASTORAHASTON KYTKEYTYMINEN EU-RAHOITUKSEEN

➢ Sijoitusneuvostolle tuodaan 7.9. kokoukseen tiedoksi Ilmastorahaston 2022 strategiatyössä päivitetty 

kokonaisuus yhtiön kytkeytymisestä EU-rahoitukseen sekä yhtiön hallituksen päättämät 

jatkoaskeleet.
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Keväällä 2021 Ilmastorahaston strategiatyössä tunnistettiin viisi 
tapaa yhtiölle kytkeytyä EU-rahoitukseen

• Ilmastorahastolle on tunnistettu viisi keskeistä 

kytkeytymisperiaatetta EU-rahoitukseen:

1) Yhteistyö EIB-ryhmän kanssa 

2) EU:n valtiotuet mahdollisena instrumenttina

3) EU-budjettitakuu Ilmastorahaston rahoitukselle

4) Ilmastorahasto kansallisena osarahoituksena

5) EU-rahoitus Ilmastorahaston kohteille

• Lisäksi Ilmastorahasto seuraa EU-rahoitukseen liittyviä 

verkostoja ja kumppanuuksia ajankohtaisen tiedon sekä 

mahdollisten esille nousevien investointiaihioiden vuoksi.

• Taulukko tiivistää tunnistettuja kytkeytymismahdollisuuksia. 

ILMASTORAHASTON KYTKEYTYMINEN EU-RAHOITUKSEEN

 

Yhteistyö EIB-ryhmän kanssa Mahdollista yhteistyötä mm. 

takuuinstrumenteissa ja rahasto-ohjelmissa, 

kanssasijoittamisessa sekä due diligence-

yhteistyössä  

EU:n valtiotuet mahdollisena 

instrumenttina 

Valtiontueksi laskettavia instrumentteja ei ole 

toiminnan käynnistymisvaiheessa käytössä. 

Laadukkaan valtiontukiohjelman suunnittelu ja 

muotoilu edellyttää erittäin hyvää ymmärrystä 

asiakkaiden tarpeista ja tukiohjelman 

mahdollisesta rahoituksellisesta lisäarvosta. Yhtiö 

kerää ymmärrystä valtiotukiohjelman 

mahdollisesta tarpeesta käynnistymisvaiheessa 

saatujen kokemusten pohjalta. 

EU-budjettitakuu 

Ilmastorahaston rahoitukselle 

Ilmastorahasto voisi mahdollisesti saada 

osittaisen EU-budjettitakuun päätöksilleen 

kytkeytymällä InvestEU-investointiohjelmaan. 

InvestEU-yhteistyö edellyttää yhtiöltä arviota, 

jonka mahdollisuutta tutkitaan Ilmastorahaston 

ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. 

Ilmastorahasto kansallisena 

osarahoituksena 
Mahdollinen tapa kytkeytyä EU-rahoitukseen on 

Ilmastorahaston normaalissa sijoitusprosessissa 

syntyvän rahoitusosuuden laskeminen osaksi EU-

rahoituksen irrottamiseen tarvittavaa kansallista 

vastinrahoitusta. Yhtiö selvittää 

yhteistyömahdollisuuksia ministeriöiden 

ohjelmavastaavien kanssa. 

EU-rahoitus Ilmastorahaston 

kohteille  
Pääasiassa avustusmuotoiset rahoitushaut 

toimivat rajattuina avoimina hakuina ja asiakas 

voi hakea rahoitusta ilman Ilmastorahaston 

erillisiä toimia. Ilmastorahaston tiimi voi kuitenkin 

ohjata asiakasta sopivien rahoitusohjelmien tai 

esim. Business Finlandin neuvontapalvelun pariin. 
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Sijoitusneuvoston lausunnon ja strategiatyön pohjalta EU-
rahoitukseen kytkeytymistyötä on jatkettu seuraavasti Q2-3/2022

Strategiassa tunnistetut kokonaisuudet :

• Ilmastorahaston viisi kytkeytymisperiaatetta EU-

rahoitukseen:

1) Yhteistyö EIB-ryhmän kanssa 

2) EU:n valtiontuet mahdollisena instrumenttina 

(teemaa jatketaan asymmetrisen instrumentaation 

kehittämisen alla)

3) EU-budjettitakuu Ilmastorahaston rahoitukselle

4) Ilmastorahasto kansallisena osarahoituksena

5) EU-rahoitus Ilmastorahaston kohteille (etenee 

asiakaspalvelun yhteydessä) 

ILMASTORAHASTON KYTKEYTYMINEN EU-RAHOITUKSEEN

Sijoitusneuvosto:

• Mahdollisuudet hyödyntää EIP-ryhmän rahoitusta 

erityisesti InvestEU-ohjelmasta

• Rahoituskytkentöjen täsmennys avustus- ja 

markkinaehtoiseen EU-rahoitukseen

• Yhteistyö ministeriöiden kanssa sekä kirjausten 

syventämisen että kansallisen vastinrahoituksen 

mahdollisuuksien tarkentamiseksi

• EU-rahoituskytkennän esille tuominen verkkosivuilla

Ensimmäinen osa Toinen osa 

InvestEU-vaihtoehtojen 
selvittäminen, ml. 
pilariarviointi

Yhteistyö Euroopan 
investointipankkiryhmän 
kanssa

Kansallisena 
vastinrahoituksena 
toimiminen

Ilmastorahaston viestinnän 
tehostaminen
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Mitä hyötyä kytkeytymisestä EU-rahoitukseen on?

• Suuri osa EU-rahoituksesta kohdistuu vihreään rahoitukseen ja on siten 

yhteensopivaa Ilmastorahaston tehtävän kanssa. 

• EU-rahoitusta vivuttamalla, erityisesti InvestEU-ohjelman kautta, voidaan 

tulevaisuudessa kasvattaa Ilmastorahaston rahoitusvolyymiä ilman, että 

yhtiö on pitkällä tähtäimellä riippuvainen uusista omistajan 

pääomittamisesta

• EU-budjettitakuun kautta voidaan madaltaa Ilmastorahaston rahoituksen 

luottotappioriskiä 

• Ilmastorahaston osuudella voidaan irrottaa vastaava summa EU-rahoitusta 

kotimaisiin vihreisiin hankkeisiin.
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Ilmastorahastolla on kolme pääasiallista mahdollisuutta kytkeytyä 
EU-rahoitukseen, mitä voidaan edistää myös rinnakkain
• Ilmastorahaston kolme selkeintä kytkeytymistapaa EU-rahoitukseen ovat luonteeltaan ja mahdollisuuksiltaan 

erilaiset. Vaihtoehdot tukevat toisiaan eli valittavissa voivat olla myös kaikki kolme vaihtoehtoa.

ILMASTORAHASTON KYTKEYTYMINEN EU-RAHOITUKSEEN

IR-rahoitus saa suoran takuun EU-budjetista ja 

vivuttaa EU-rahoitusta Suomeen

IR-rahoitus vivuttaa Euroopan 

investointipankkiryhmän rahoitusta 

Suomeen

IR-rahoitus irrottaa dedikoitua

avustusmuotoista EU-budjettirahoitusta 

Yhteistyömuoto Komission toteuttajakumppanina InvestEU-

ohjelman alla 

Euroopan investointipankkiryhmän 

yhteistyön muodot, myös InvestEU:n alla

Kansallinen vastinrahoitus, erityisesti LIFE- ja 

rakennerahoituksen alla. 

EU-rahoituksen 

muoto

Oman ja vieraan pääoman muotoinen Oman ja vieraan pääoman muotoinen Avustusmuotoinen

Mahdollisuudet • IR:n rahoituksen volyymin kasvattaminen ja 

luottotappioriskien pienentäminen

• Mahdollisuus räätälöidä EU-takuu IR:n

instrumentaation ja kriteeristön mukaiseksi.

• Suomessa olisi ilmastoinvestointitarpeisiin 

rahoitusorganisaatio, jonka kautta voisi 

hyödyntää EU-takausta räätälöidyillä 

ratkaisuilla

• IR:n rahoituksen volyymin kasvattaminen 

• Raportointivaatimuksiltaan kevyempi ja 

mahdollisuuksiltaan monipuolisin 

vaihtoehto.

• Yhteistyöhön pääsee nopeammin kiinni 

myös InvestEU:n alla.

• Hankkeet tulevat valmiina rahoitushakuun.

• Rahoitus etenisi IR:n normaalin prosessin 

mukaisesti ja kohteiden tulisi täyttää 

Ilmastorahaston rahoitusta ohjaavan 

kriteeristön sekä instrumentaation 

vaatimukset.

Haasteet • Pilariarviointi ja InvestEU:n

raportointivaatimukset ovat uudelle yhtiölle 

työläita, Tesi ja Finnvera prosesseissa 

kestona n. 1,5v-2,5v.

• Vuodelle 2023 jäävän rahoitusosuuden 

määrä epäselvää.

• Edellyttää halukkuutta EIP-ryhmän 

suunnalta.

• IR:n mahdollisuudet vaikuttaa yhteistyön 

varsinaiseen sisältöön ovat 

vähäisemmät.

• Yhteistyö vaatii tiivistä koordinointia ja 

yhteistyötä ministeriötasolla.

• Hankkeet voivat olla hyvin erilaisia ja sopia 

IR-kriteeristöön heikosti.
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Etenemisehdotus lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä  
• Komission toteuttajakumppanuuden osalta on suositeltavaa tehdä tiivis sisäinen Eligibility Check komission kanssa, 

varmistaakseen onko pilariarvioinnin etenemiselle perusteita. 

• EIP-kumppanuuden osalta tarkistetaan ensin rinnakkaissijoitusten ja dealflow-yhteistyön mahdollisuus. 2023 alusta voitaisiin edetä 

yhteisrahoitusohjelman hahmottelun kanssa.

• Kansallisen vastinrahoituksen suhteen yhteistyö on jo käynnissä. Olennaista on kytkeä Ilmastorahaston asiakkuustoiminto 

potentiaalisten kohteiden kartoittamiseen, kun hankkeet etenevät. 

ILMASTORAHASTON KYTKEYTYMINEN EU-RAHOITUKSEEN

Komission toteuttajakumppanina 
InvestEU-ohjelman alla 

EIP-yhteistyön kaikki muodot, myös 
InvestEU:n alla

Kansallinen vastinrahoitus 

Käyttöönotto 2024-2025 2023-2024 2023

Lyhyen aikavälin 

toimet

InvestEU Eligibility check komission 

kanssa 

Dealflow’n kartoittaminen 

rinnakkaissijoituksia varten Thematic

Venture Debt-tuotteen alla.

LIFE IP KAISU-hankkeen associated

partnerina hakemuksella. 

Vuoden sisällä Pilariarvioinnin käynnistäminen • Yhteisrahoitusohjelman 

mahdollisuuksien tunnustelu EIP:n kanssa 

ja rakenteen hahmottelu. 

• Selvitys mahdollisuudesta yhdistää 

InvestEU-takuuta asymmetrisen 

instrumentin kehittämiseen. 

• EAKR-ohjelman kansallisen tason 

hankkeiden seuranta ja potentiaalisia 

rahoituskohteita tuottavien 

ohjelmahakujen tunnistaminen. 

• Muiden LIFE-hankkeiden seuranta

Pidemmän 

aikavälin toimet 

Haku toteutuskumppaniksi ja 

rahoitusohjelman suunnittelu ja 

toteutus.

Yhteistyöohjelmien ja muun rakenteellisen 

yhteistyön käynnistys.

Säännönmukaisen kytkeytyminen 

potentiaalisiin rahoitushakuihin.
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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

30 min
Hpj Perttu Puro

Tj Paula Laine

3.
Ilmastorahaston kytkeytyminen EU-rahoitukseen – tiedoksi ja 

keskusteltavaksi
25 min

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 

Saara Mattero, IR

4.
Vuotuisen arvioinnin prosessista päättäminen, 

lähetekeskustelu ja evästykset valmistelutyöhön
15 min Pj Ilona Lundström

5.
Katsaus  Ilmastorahastosta annettavan lain 

valmistelutilanteeseen ja keskustelu
10 min Siht. Sanna Ruuskanen

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



Tausta ja ehdotus arviointiprosessiksi

• Ilmastorahaston toimiohjeen mukaan sijoitusneuvosto varmistaa 
poikkihallinnollisen näkökulman ja muodostaa näkymän valtioneuvoston yhteisistä 
strategisista tavoitteista Ilmastorahaston toimintaan.

• Varmistetaan myös, että toimintaympäristössä tapahtuva kehitys huomioidaan. 

• Tarkoituksena on parantaa Ilmastorahaston toiminnan vaikuttavuutta ja kykyä 
toimeenpanna horisontaalisia tavoitteita.

• Sijoitusneuvosto antaa vuosittain kirjallisen arvion TEM:lle siitä, miten 
ilmastorahaston tulisi kehittää toimintaansa tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

• Ensimmäinen vuosittainen arviointi toteutettiin vuonna 2021 Ilmastorahaston 
fasilitoimana siten, että sisältövastuu säilyi sijoitusneuvostolla: 
• Sijoitusneuvoston jäsenet vastasivat ennakkoon päätettyihin kirjallisiin kysymyksiin.
• Saatujen näkemysten perusteella Ilmastorahasto laati arviointiluonnoksen, joka toimitettiin 

sijoitusneuvoston kirjallisille kommenteille. 
• Kommentointimahdollisuuden jälkeen arviointiluonnos käsiteltiin ja hyväksyttiin 

sijoitusneuvoston kokouksessa ja toimitettiin omistajalle. 

• Saatujen kokemusten perusteella prosessi todettiin toimivaksi. Vuoden 2022 
arviointi ehdotetaan toteutettavaksi samaa prosessia noudattaen.



Ehdotus arvioinnissa käsiteltäviksi kysymyksiksi

1. Missä määrin Ilmastorahaston toteutunut toiminta (esim. tehdyt rahoituspäätökset) tukee 
sijoitusneuvostossa edustettuina olevien hallinnonalojen politiikkatavoitteita? 

2. Missä määrin Ilmastorahaston tuottama informaatio (taloudellinen sekä sijoituksiin ja 
toimintaympäristöön liittyvä) on relevanttia, riittävää ja hallinnonalojen politiikkatavoitteita 
tukevaa? 

3. Mitkä Ilmastorahaston tavoitteista ja Ilmastorahaston toiminnan tarkoitukseen liittyvistä 
teemoista* ovat sijoitusneuvoston jäsenen edustaman toimialan näkökulmasta erityisen 
keskeisiä? Onko jokin tavoite tai teema muodostumassa entistä tärkeämmäksi 
huomioiden toimintaympäristön kehitysnäkökulmat?

4. Mitkä poikkihallinnolliset näkökulmat korostuvat sijoitusneuvoston jäsenen edustaman 
toimialan näkökulmasta Ilmastorahaston toiminnassa? Toisiaan tukevat tavoitteet, 
mahdolliset ristiriidat tms.

5. Muita sijoitusneuvoston näkökulmasta tärkeitä viestejä yhtiölle ja/tai yhtiön 
omistajaohjaukselle?

*Teemalla tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, biokaasua, hiilensidontaa, 
maataloutta, kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta, digialustoja…



Arvioinnin aikataulu

• Jäsenet toimittavat kirjalliset näkemyksensä Ilmastorahastolle 
28.9.2022 mennessä. 

• Ilmastorahasto koostaa vastausten pohjalta 
arviointiluonnoksen ja toimittaa sen sijoitusneuvoston 
jäsenten kirjallisille kommenteille 18.10.2022.

• Mahdolliset kirjalliset kommentit toimitetaan 
Ilmastorahastolle 21.10.2022 mennessä.

• Arviointiluonnos käsitellään ja hyväksytään sijoitusneuvoston 
kokouksessa 3.11.2022. 
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Ilmastorahastosta annettavan lain valmistelutilanne

• HE hyväksyttiin raha-asianvaliokunnassa ja valtioneuvoston 
istunnossa ja annettiin eduskunnalle 25.8. 

• Tavoitteena on lain voimaantulo mahdollisimman pian.

• HE on kehittynyt lausunnolla olleesta versiosta mm. 
lausuntopalautteen ja lainsäädännön arviointineuvoston 
palautteen perusteella.
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Sisällöllisiä nostoja hallituksen esityksestä
• 1 § Yhtiön toiminnan tarkoitus: 

• Ilmastorahasto Oy on pääomasijoitustoimintaa ja muuta rahoitustoimintaa harjoittava yhtiö, jonka toiminnan 
tarkoituksena on edistää ilmastonmuutoksen torjumista, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamista ja digitalisaatiota 
Suomessa. 

• Perustelujen mukaan yhtiön toiminnan painopisteiden tarkempi määrittely ei ole tarkoituksenmukaista ottaen huomioon 
teknologian ja ilmastonmuutoksen kehitykseen liittyvät epävarmuudet, jotka korostavat teknologianeutraalisuuden 
merkitystä.

• Perusteluissa täsmennetään, että Ilmastorahaston rahoittamat digitalisaatiohankkeet liittyvät lähtökohtaisesti 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen, mutta Ilmastorahasto voi rahoittaa myös 
muita digitalisaatiohankkeita edellyttäen, että ne ovat ympäristövaikutuksiltaan vähintään neutraaleja ja että niillä 
voidaan saavuttaa muuta merkittävää yhteiskunnallista hyötyä.

• 2 § Tehtävät: 
• Yhtiön tehtävänä on toimintansa tarkoituksen toteuttamiseksi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ja 

välirahoitusta; perustaa ja olla sijoittajana rahastoissa; ja ostaa, myydä, omistaa ja hallita osakkeita, yhtiöosuuksia ja niitä
vastaavia osuuksia sekä arvopapereita ja kiinteää omaisuutta. Yhtiö voi tehdä vastaavia sijoituksia ulkomaisiin 
rahastoihin ja kohdeyrityksiin, jos niiden toiminta edistää taloudellista kehitystä Suomessa. 

• Edellä todettua ei sovelleta sijoituksiin, jotka liittyvät yhtiön varainhallintaan tai likviditeetin varmistamiseen.

• Säädösteksti mahdollistaa Ilmastorahastolle monipuolisen rahoitusinstrumenttivalikoiman rajoittamatta kuitenkaan 
likvidien kassavarojen hallintaa, joskin myös varainhoidollisilta sijoituksilta edellytetään mm. negatiivisten 
ilmastovaikutusten minimoimista.

• 3 § Yhtiön omistajaohjaus ja sijoitusneuvosto: 
• Yhtiö kuuluu TEM:n hallinnonalaan ja TEM vastaa yhtiön omistajaohjauksesta.  TEM nimittää yhtiölle sijoitusneuvoston, 

jonka tehtävänä on antaa TEM:lle vuosittain arvio siitä, miten yhtiön tulee kehittää toimintaansa tavoitteidensa 
saavuttamiseksi.

• Perusteluissa on tarkennettu mm. sijoitusneuvoston funktiota ja kokoonpanoa. Sijoitusneuvosto ei ole osakeyhtiölain 
mukainen yhtiön toimielin, vaan erityinen, TEM:lle raportoiva taho. Sijoitusneuvostossa ovat edustettuina TEM:n lisäksi 
ainakin VNK, YM, LVM sekä MMM.

• Lausuntopalautteen perusteella pykälätekstistä on poistettu toimiohjeen antamista koskeva säännös (juridinen status 
epäselvä), mutta toimiohje ja sen antamisen perusteet on kuvattu HE:n perusteluissa.

• Yhtiön hallituksesta ja sen kokoonpanosta ei ole katsottu välttämättömäksi säätää lain tasolla, vaan päättäminen on 
jätetty TEM:lle OYL:n ja omistajaohjauslain mukaisesti.
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Sisällöllisiä nostoja hallituksen esityksestä
• 4 § Yhtiön toiminnan ohjaaminen:

• TEM voi antaa yhtiölle yhtiön toiminnan tarkoitukseen soveltuvia toimeksiantoja.
• Perustelujen mukaan säännöksellä tuotaisiin läpinäkyvästi esille TEM:n osakeyhtiölakiin perustuva oikeus 

yhtiön kokonaan omistavana tahona ohjata yhtiön toimintaa.
• Pääsääntöisesti tämä tarkoittaisi omistajan mahdollisuutta kiinnittää yhtiön huomio tärkeäksi nähtyyn 

hankkeeseen tai toimintaan antamalla toimeksianto esimerkiksi selvittää yhtiön mahdollisen 
osallistumisen edellytysten täyttymistä. Lopullisen päätöksen sijoituksesta tekisi yhtiön hallitus OYL:n
mukaisin valtuuksin ja vastuin. 

• Toimeksiannot voisivat myös liittyä tilanteeseen, jossa TEM on tunnistanut tarpeen valtiontukiohjelmalle ja 
pyytäisi yhtiötä selvittämään toimintaympäristöönsä ja markkinaan liittyvää asiantuntemustaan 
hyödyntäen ohjelman toteuttamiskelpoisuutta ja reunaehtoja. Lopullisen päätöksen valtiontukiohjelman 
käyttöönotosta tekisi yhtiön hallitus OYL:n mukaisin ja hallintopäätöksen tekemiseen soveltuvin vastuin.

• Toimeksiannot voisivat myös käsittää erilaisia yhtiölle annettavia tiedonkeruu- ja selvitystehtäviä. 
• Omistajalla olisi myös mahdollisuus tehdä OYL:n mukaisia osakkeenomistajan päätöksiä hallituksen tai 

toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Edellä mainittuja osakkeenomistajan päätöksiä ei 
pidettäisi pykälän tarkoittamina yhtiön toteutettavaksi annettavina toimeksiantoina.

• Yhtiön toteutettavaksi annettavien toimeksiantojen olisi oltava yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaisia. 
Sijoituksilta joihin toimeksiannot voivat mahdollisesti johtaa, edellytettäisiin samojen edellytysten 
täyttymistä kuin muidenkin yhtiön sijoitusten kohdalla.

• 5 § Yhtiön tiedonantovelvollisuus: 
• Yhtiön on annettava työ- ja elinkeinoministeriölle sen pyynnöstä yhtiön toiminnan ohjaamisen ja 

valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Yhtiön on salassapitosäännösten estämättä annettava työ- ja 
elinkeinoministeriölle sen pyynnöstä valtiontukien maksatuksen keskeyttämiseen, valtiontukien 
takaisinperintään ja tuen saajiin kohdistuviin tarkastuksiin liittyvän päätöksenteon kannalta 
välttämättömät tiedot.
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Sisällöllisiä nostoja hallituksen esityksestä
• 6 § Taloudelliset toimintaperiaatteet:

• Yhtiön ei tule toiminnallaan tavoitella mahdollisimman suurta tuottoa, vaan se toimii erityistehtäväyhtiönä toimintansa 
tarkoituksen edistämiseksi. Yhtiön tekemien sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti 
kannattavia pitkällä aikavälillä. Yhtiön toiminnan menot tulee lähtökohtaisesti kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla 
tuloilla.

• Yhtiö saa myöntää rahoitusta hankkeelle vain, jos yhtiön rahoitus on edellytyksenä hankkeen toteutumiselle tai sen 
toteutumiselle aikaisempana ajankohtana tai suuremmassa mittakaavassa kuin ilman yhtiön rahoitusta. Yhtiön 
investoinnit eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai biologiselle monimuotoisuudelle. Yhtiön tulee 
asettaa rahoitusta myöntäessään etusijalle rahoituskohteet, joiden toteutumisella on todennettavalla tavalla suurin 
vaikutus yhtiön toiminnan tarkoituksen edistämiseksi. 

• Yhtiön tekemien sijoitusten ja sen myöntämän rahoituksen on oltava markkinaehtoista, jollei kyse ole valtiontuen 
myöntämisestä.

• Perustelujen mukaan lähtökohta on, että yhtiö tekisi vain etukäteisen taloudellisen arvioinnin perusteella yhtiölle tuottoisia 
sijoituksia, eikä sijoittaisi yrityksiin, joiden toiminnan ei arvioida olevan liiketaloudellisesti kannattavaa edes pitkällä 
aikavälillä.

• Yhtiö toimisi lähtökohtaisesti pääomiensa tuotoilla, mukaan lukien sijoituksista ja rahoituksesta palautuvat varat. Yhtiön 
pääomatarvetta arvioitaisiin valtion talousarvioprosessin yhteydessä. Yhtiölle on varattu vuoden 2020 seitsemännessä 
lisätalousarviossa 300 miljoonan euron siirtomääräraha. Kyse on finanssisijoituksesta, joka edellyttää tuottoa valtiolle. 
Kyseistä siirtomäärärahaa ei siten voida käyttää valtiontukitoiminnassa, vaan se tulee kohdentaa markkinaehtoiseen 
toimintaan. 

• Yhtiön tavoitteena olisi saada rahoituksellaan aikaan myönteisiä yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Yhtiön tulisi 
asettaa rahoitusta myöntäessään etusijalle rahoituskohteet, joiden toteutumisella olisi todennettavalla tavalla suurin 
vaikutus yhtiön toiminnan tarkoituksen edistämiseksi.

• Ilmastorahaston tulee sijoituspäätöksiä tehdessään arvioida sijoitusten vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Lisäksi yhtiön 
tulee huomioida investointien vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden kehitykseen ja varmistaa, ettei investoinneilla 
aiheuteta merkittävää haittaa biologiselle monimuotoisuudelle.

• Arviointiperusteet jätetään avoimeksi ja toimiohjeessa tai rahoituskriteereissä tarkemmin määriteltäviksi, mutta niiden on 
oltava yhtiön toiminnan tarkoituksen toteutumisen mittaamiseen soveltuvia objektiivisia kriteerejä ja niiden on 
perustuttava tutkittuun tietoon. Yhtiön on huolehdittava siitä, että rahoitettavan kohteen valikoitumiselle esitetään sekä 
riittävät että tasapuoliset ja syrjimättömät perustelut.

• Vaikutusten huolellisen arvioinnin sisällyttäminen rahoituspäätösharkintaan, rahoitussopimuksiin sekä rahoituskohteiden 
seurantaan muodostaa yhtiön rahoitukselle muusta rahoitusmarkkinasta poikkeavan erityispiirteen, joka voi tuottaa 
yhtiön rahoituksen kohteena oleville yrityksille erityistä lisäarvoa.
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• 7 § Valtiontukien myöntäminen:

• Yhtiö myöntää rahoitusta siten, että siihen sisältyy valtiontukea. Yhtiö saa valtiontukea koskevien säännösten ja 
määräysten puitteissa ottaa sijoitustoiminnassaan ja muussa rahoitustoiminnassaan suurempaa riskiä tai tyytyä 
pienempään tuottoon kuin mitä yksityiset sijoittajat ovat valmiita hyväksymään taikka olisivat valmiita hyväksymään 
vastaavassa tilanteessa. Yhtiö voi myöntää valtiontukea sekä yksittäisenä tukena että valtiontukiohjelman kautta.

• Säädösteksti mahdollistaa sen, että yhtiö voisi yksittäisen sijoituksen kohdalla hyväksyä huonompia rahoitusehtoja kuin 
mitä hankkeen kanssarahoittajina olevat yksityiset sijoittajat hyväksyvät tai mitä vastaavan kokoinen tavanomaisissa 
markkinatalouden olosuhteissa toimiva yksityinen toimija olisi valmis samassa tilanteessa hyväksymään. Tavanomaisista 
markkinaolosuhteista poikkeavat ehdot kohdistuisivat ensi sijassa sijoituksista saatavan mahdollisen tuoton suuruuteen. 

• Yhtiöllä olisi myös mahdollisuus ottaa yksityisiä sijoittajia suurempaa riskiä. Tällöin yhtiö voisi esimerkiksi tietyn yksityisten 
sijoittajien kanssa tehtävän sijoituksen kohdalla hyväksyä rahoitusehdoissaan huonomman etuoikeusaseman 
saatavalleen kohdeyhtiön mahdollisessa insolvenssimenettelyssä.

• Rahoituksen kohteelta kuitenkin edellytettäisiin liiketaloudellista kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Samoin yhtiön 
tekemän sijoituksen olisi oltava pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattava, vaikka sen ei täytyisi olla 
markkinaehtoinen. Yhtiö ei voisi siten yksittäisen sijoitus- ja rahoituspäätöksen kohdalla luopua kokonaan tuotosta, mutta 
se voisi edellyttää sijoitukseltaan pienempää tuottoa kuin yksityiset sijoittajat. Tästä seuraa, että yhtiö ei voisi myöntää 
täysin vastikkeetonta avustusmuotoista rahoitusta.

• Välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisella pyrittäisiin mahdollisimman tehokkaaseen yhteiskunnan 
varojen käyttöön ja valtiontukien kilpailua vääristävien vaikutusten minimointiin.

• 8 § Valtiontukien valvonta:
• Yhtiö valvoo myöntämänsä valtiontuen käyttöä. Yhtiön on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle tiedoista, jotka voivat 

johtaa valtiontuen maksatuksen keskeyttämiseen tai takaisinperimiseen taikka tuen saajaan kohdistuvaan tarkastukseen.

• 9 § Takaisinperintää ja tarkastuksia koskevat päätökset:
• TEM päättää yhtiön myöntämän valtiontuen maksatuksen keskeyttämisestä ja takaisinperimisestä sekä tuen saajiin 

kohdistuvista tarkastuksista. Yhtiön tulee toiminnallaan edistää TEM:n tekemän päätöksen toimeenpanoa.
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• 10 § Muutoksenhaku:
• Yhtiön tekemään päätökseen valtiontuen myöntämisestä saa vaatia oikaisua yhtiöltä. TEM:n tekemään päätökseen 

valtiontuen maksatuksen keskeyttämisestä ja takaisinperimisestä saa vaatia oikaisua työ- ja elinkeinoministeriöltä.

• 11 § Takaisinperintäkorko ja viivästyskorko:
• Tuensaajan on maksettava palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle korkoa. Jos takaisinperittävää määrää ei 

makseta viimeistään työ- ja elinkeinoministeriön asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa.

• 12 § Suhde hallinnon yleislakeihin:
• Yhtiöön sovelletaan hallintolakia, kielilakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta annettua lakia, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia, tietosuojalakia ja saamen 
kielilakia siltä osin kuin on kyse julkisten hallintotehtävien hoitamisesta.

• 13 § Kelpoisuusvaatimukset ja rikosoikeudellinen virkavastuu:
• Yhtiön hallituksen jäsenellä, toimitusjohtajalla ja henkilöstöllä on oltava julkisten hallintotehtävien menestyksellisen 

hoitamisen edellyttämä asiantuntemus ja koulutus. 

• Yhtiön hallituksen jäseniin, toimitusjohtajaan ja henkilöstöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä heidän hoitaessaan julkisia hallintotehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

• 14 § Tarkemmat säännökset:
• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:

1) 7 §:ssä tarkoitetun valtiontukiohjelman sisällöstä, käyttöehdoista ja menettelytavoista;

2) 13 §:n 1 momentissa tarkoitettujen julkisten hallintotehtävien hoitamiseen osallistuvien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista.
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2.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi Ilmastorahaston toiminnan 

eteneminen

• Yleiskuva Hpj

• Tilannekuva Tj

30 min
Hpj Perttu Puro

Tj Paula Laine

3.
Ilmastorahaston kytkeytyminen EU-rahoitukseen – tiedoksi ja 

keskusteltavaksi
25 min

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 

Saara Mattero, IR

4.
Vuotuisen arvioinnin prosessista päättäminen, 

lähetekeskustelu ja evästykset valmistelutyöhön
15 min Pj Ilona Lundström

5.
Katsaus  Ilmastorahastosta annettavan lain 

valmistelutilanteeseen ja keskustelu
10 min Siht. Sanna Ruuskanen

6. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat 5 min Tj Paula Laine
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Sijoitustoiminto: Tulokset H1/2022 lopussa

TOSU 2022

Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentit

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

Rahoituspäätösten 
valmistelu

• H1/22 päätöksiä 39,7 MEUR (Joista osa ehdollisina. H/22 aikana julkaistu 20,7MEUR)

• Rahoituspäätösvalmistelussa hyvä määrä (kpl & EUR) hankkeita

• 2022 estimaatti: vuoden volyymitavoite 80MEUR mahdollista saavuttaa

• Merkittävänä epävarmuustekijänä 2022 toteutuville kokonaisinvestoinneille on Venäjän 
hyökkäyssodan ja talouden epävarmuuden / mahd. suhdannekäännöksen vaikutukset

Riskien- ja 
portfolionhallinta

• Lähestymistapaa portfolion seurantaan ja arvonmäärityksiin tilinpäätöstä varten työstetty mm. 
tilintarkastajan kanssa

Organisoituminen
3 rekrytointia, sekä 
mahdolliset korvaus-
rekrytoinnit

Rekrytoinnit ja 
perehdytykset

• Senior lead korvausrekrytointiprosessi sekä harjoittelijahakuprosessi saatettu päätökseen 

• Uusien aloittajien ja koko tuoreen tiimin perehdytys jatkuu

Tiimityön 
kehittäminen

• Asiakkuustoiminnon ja sijoitustoiminnon yhteistyön kehittäminen deaflow screeningissä ja 
handover vaiheessa edistyi H1 aikana merkittävästi

• 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) on edistetty 2. prioriteettinä rahoituspäätösvalmistelun jälkeen, mutta työ 
etenee toistaiseksi suunnitellussa aikataulussa

• CO2e mallinnuksen ja raportoinnin lähestymistapa julkaistu
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Sijoitustoiminto: Päivitetty toimintasuunnitelma 2022 6.9.2022

TOSU 2022

Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentit

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

Rahoituspäätösten 
valmistelu

• 1. prioriteetti on toimittaa min. 80 MEUR rahoituspäätöksiä

• Tavoitetason saavuttaminen ei toteudu automaattisesti, mutta tavoitteen saavuttamiseen on 
hyvät edellytykset säilyttämällä Ilmastorahaston fokus vahvasti rahoituspäätösvalmistelussa

• Toimintaympäristön epävarmuus lisääntyy ja on kriittistä varautua suhdannemuutokseen, 
sekä potentiaalistesti haastavaan Q4-Q1 jaksoon mahdollisuuksien mukaan

Riskien- ja 
portfolionhallinta

• Kehitystavoitteena prosessikuvaus ja toimintatavat riskien- ja portfolionhallintaan

• Kriittisimmät kehityskohteet riskienhallinnan lähestymis- ja toimintatavat kokonaisuutena, 
raportointipohjat ja portfolion seurantamalli, arvonmääritys ja tilintarkastajayhteistyö

Organisoituminen
3 rekrytointia, sekä 
mahdolliset korvaus-
rekrytoinnit

Rekrytoinnit ja 
perehdytykset

• Mahdollisen 2023 harjoittelijahaun harkinta ja toteutus

• Ei lisärekrytointeja jatkuvaluontoiseen työsuhteeseen H2 suunnitelmassa

• Päivitetty ja kehitetty perehdytysprosessi

Tiimityön 
kehittäminen

• Tuottava ja laadukas tiimityö hybridimallissa

• Toimiva yhteistyö ja selkeät rajapinnat muihin toimintoihin

• Houkuttelevuus työnantajana

Kehittäminen
Erillisen suunnitelman 
mukaisesti kytkeytyen 
strategiatyöhön

Useita 
työkokonaisuuksia

H2 kriittiset kehitystavoitteet

• Rahoituspäätösvalmistelun prosessidokumentaatio, auditointi Q4

• DNSH lähestymistapa ja seuraava iteraatio DNSH arvioihin

• Asymmetrisen instrumentaation kehittämisen vaihtoehtojen tunnistus ja kuvaus

• Instrumentaatioon ja riskienhallintaan liittyvä kehittäminen erillisten suunnitelmien mukaan

80%

20%

= Karkea arvio työpanoksen painottumisesta
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Yhteenveto ja raportointipohja: Asiakkuustoiminnon 2022 tavoitteet / H1 Toteutuma
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 – H1 TOTEUMA

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Asiakkuudet Potentiaalisten 

rahoituskohteiden 

asiakaspalvelu

Mm. T-Median 

sidosryhmätutkimus 

mittarina

Ilmastorahaston tunnettuuden 

varmistaminen 

• Tiimi oli mukana useissa tapahtumissa mm. 

paneelistina, kv-sijoittajille vaikuttavuusrahoittajille 

esittäydyttiin näiden ottaessa yhteyttä, 

Palveluyhteistyö suomalaisessa ja EU-

rahoituskentässä
• Dealflow-yhteistyö systematisoitui niin 

sisarorganisaatio- kuin kanssarahoittajien kanssa. 

Dealflown generointi

~ 140 uuden kohteen 

löytäminen vuodessa

~ 100 relevantin 

julkisyhteisön toimijan 

aktivointi vuodessa

Relevantin dealflown tuottaminen • Uutta deaflowta (N=118) saatiin riittävästi niin tiimin 

omaan kuin asiakkaiden aktiivisuuteen perustuen 

sekä kanssarahoittajien vinkeistä. 

Fokukseen sopivien casejen 

tunnistaminen, arviointi ja edistäminen 

kohti päätöksentekoa

• Portfolion rahoituskohdetyyppien 

monipuolistaminen käynnistyi julkisyhteisöjen 

suuntaan, Ilmastorahaston yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden kannalta magnitudiltaan 

merkittäviä lähtöjä tunnistettiin, PPP-kohteita ei 

saatu edistetyksi etukäteen arvioidulla tavalla. 

Dealflown analysointi Dealflown jatkuva ylläpito, analysointi ja 

priorisointi

• Operatiivinen tiimi, hallitus ja sijoitusneuvosto 

pidetty suunnitellulla tarkkuustasolla informoituna 

dealfowsta. 

Asiakkuustoiminnon jatkuva 

kehitys

T-Median 

sidosryhmätutkimus, 

tiimiläisten työtyytyväisyys

Asiakasstrategia 2022 (H1), asiakkuuksien 

hallintaan liittyvien prosessien ja 

käytänteiden kehittäminen

• Asiakasstrategia valmistui toukokuun hallituksen 

kokoukseen (palvelupolku suunnitellusti H2)

• Tietokantapalvelun valinta markkina-analyysin ja 

kilpailijakartoitukseen valittu

Henkilöresursseista huolehtiminen ja 

osaamisen kehittäminen

• Tiimi täydentyi Q1:n aikana ja perehdytysvaiheen 

jälkeen työmäärä saatiin hallintaan Q2:n aikana.
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Yhteenveto ja raportointipohja: Asiakkuustoiminnon 2022 tavoitteet / H2 Suunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 – H2 SUUNNITELMA

Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Potentiaalisten 

rahoituskohteiden 

asiakaspalvelu

Mm. T-Median 

sidosryhmätutkimus mittarina

Ilmastorahaston tunnettuuden 

varmistaminen 

• Alueellisen ja pohjoismaalaisen tunnettuuden varmistaminen 

viestintätiimin kanssa, verkostotyö

Palveluyhteistyö suomalaisessa ja 

EU-rahoituskentässä
• Sisältää niin sisarorganisaatio- kuin kanssarahoittajayhteistyön

Dealflown generointi

~ 140 relevantin kohteen 

löytytäminen vuodessa 

Relevantin dealflown tuottaminen • Deaflown riittävyyden varmistaminen ja sen kuratointi

• Portfolion rahoituskohdetyyppien monipuolistaminen, suuryritysten ja 

julkisyhteisöjen aktivointi

• Ilmastorahaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta 

magnitudiltaan merkittävien lähtöjen tunnistaminen 

Dealflown analysointi ja 

rahoituskokonaisuuksien 

etenemisen tukeminen

Fokukseen sopivien casejen 

tunnistaminen, arviointi ja 

edistäminen kohti 

päätöksentekoa

• Rahoituskokonaisuuksien etenemisedellytysten analysointi ja etenemisen 

tukeminen 

Dealflow-raportointi • Operatiiviselle tiimille, hallitukselle, sijoitusneuvostolle, muille sidosryhmille

Asiakkuustoiminnon jatkuva 

kehitys

T-Median sidosryhmätutkimus, 

tiimiläisten työtyytyväisyys

Strategiatyö ja asiakkuuksien 

hallintaan liittyvien prosessien ja 

käytänteiden kehittäminen

• Suuryritysten asiakasnäkökulman tuominen instrumentaatiostrategiaan

• Palvelupolun kehittäminen yhteistyössä sijoitustiimin kanssa

Henkilöresursseista huolehtiminen 

ja osaamisen kehittäminen

• Relevantin (mm. ilmasto-sektori, asymmetriset instrumentit) osaamisen 

syventäminen

= Karkea arvio työpanoksen painottumisesta

80%

10%

10%
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Toimintasuunnitelma-toteuma H1/2022: 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

Viikoittainen toimintaympäristön seuranta toimitettu operatiiviselle tiimille ja 

hallitukselle. Aktiivinen osallistuminen omistajan Vihreän siirtymän hankkeisiin, 

mm. VSR-työpajan järjestäminen 4/22 ja julkaistu ViSiRa-raportti 6/22.

Analyysien tuottaminen hallituksen 

ja tiimin tueksi 

Toimintaympäristöanalyysit ja markkinaseurannat: biodiversiteetti 3/22, 

irtautuminen fossiilisista raaka-aineista 4/22, hiilensidonta ja 

hiilikrediittimarkkinapäivitys 5/22, markkinakatsaus 6/22.

Ulkoinen viestintä

T-medianjulkishallinnon ja 

sidosryhmien 

Luottamus&maine-kyselyt

Meltwater-mediaseurannan 

sävyanalyysi  

Rahoituspäätösten viestintä Julkistetut rahoituspäätökset: Joensuu Biocoal 1/22, Qheat 3/22 ja Taaleri 

Bioteollisuus I sekä Aeromon 6/22.

Organisaatiotason viestintä Ilmastorahasto aktiivisesti esillä sidosryhmien tilaisuuksissa. T-Media 

sidosryhmätutkimus Q1/22 erinomaisin arvosanoin. Yhtiön ulkoinen 

medianäkyvyys oli kuitenkin rajatumpaa.

Vastuullisuusraportti 3/22 julkaistu yhtiön ensimmäinen vastuullisuusraportti. Q2 vastuullisuuden 

kehitystyö tehty sisältäen tavoitteenasetannan. 23 vuosiraportointi suunnittelu.

Ilmastorahaston sisäinen tuki 

Sujuva yhteistyö eri toimintojen 

välillä ja tyytyväisyys 

viestintätoiminnon tukeen.

Motivoitunut, kyvykäs ja 

kehittyvä viestintätiimi.

Analyysituki rahoituspäätösten 

valmistelulle
Analyysituki rahoituspäätösten valmistelulle toteutui suunnitellusti.

Materiaalit ja tilaisuudet 

asiakkuustyön tukena

Säännöllinen tiedonvaihto ja tuki asiakkuustoiminnolle suunnitellusti. 

Ilmastorahaston ulkoiset materiaalit päivitetty. Osallistuminen SY:n kuntajohdon 

päiville 05/22. 

Raportointi- ja muu tuki 

hallintotiimille 

Hallituksen ja sijoitusneuvoston aineistojen valmistelun tukena vuosikellon 

mukaisesti. Erityistehtäväyhtiölain prosessin seuranta.

Kyvykäs ja asiantunteva 

viestintätoiminto

Q1/22 johtavan asiantuntijan rekrytointi ja perehdytys. Tiimin sisäiset käytännöt, 

työsuunnittelu ja tehtävienjako kehitetty Q2/22.
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Toimintasuunnitelma-seuranta H2/2022: 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. Aktiivisesti vihreän siirtymän hankkeissa mukana.

Analyysien tuottaminen hallituksen 

ja tiimin tueksi 

Markkinaseurannan päivitys 9/22. Ilmastonmuutoksen 

toimintaympäristöanalyysin päivittäminen ja COP27-tulokset 11/22.

Ulkoinen viestintä

T-medianjulkishallinnon ja 

sidosryhmien 

Luottamus&maine-kyselyt

Meltwater-mediaseurannan 

sävyanalyysi  

Rahoituspäätösten viestintä Syksyn rahoituspäätösjulkistukset

Organisaatiotason viestintä Ilmastorahaston yleisen tunnettuuden vahvistaminen, mediayhteistyö ja 

puhujatilaisuudet. SuomiAreena-osallistuminen 07/22. Sustainable Business 

Summit 11/22, ViSiRa-maakuntakiertue, Slush. PRI Case Study 9/22. T-Media 

suuren yleisön tutkimus 12/22.

Vastuullisuusraportti Vuosiraportin, hiilijalanjäljen laskennan ja rahoituskohteiden raportoinnin 

käynnistäminen ja sisältötyö.  

Ilmastorahaston sisäinen tuki 

Sujuva yhteistyö eri toimintojen 

välillä ja tyytyväisyys 

viestintätoiminnon tukeen.

Motivoitunut, kyvykäs ja 

kehittyvä viestintätiimi.

Analyysituki rahoituspäätösten 

valmistelulle
Aktiivinen viestinnän analyysituki Q3-4-rahoituspäätösten valmistelulle.

Materiaalit ja tilaisuudet 

asiakkuustyön tukena

Säännöllinen tiedonvaihto ja tuki asiakkuustoiminnolle. 

Raportointi- ja muu tuki 

hallintotiimille 

Hallituksen ja sijoitusneuvoston aineistojen valmistelun tukena vuosikellon 

mukaisesti. Erityistehtäväyhtiölain prosessin seuranta.

Kyvykäs ja asiantunteva 

viestintätoiminto

Viestintätoiminnon H2/22 suunnittelu valmiina. Harjoittelijan perehdytys 9/22 

toiminnon tehtäviin. 

2H/22 painopiste
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Yhteenveto ja raportointipohja: 1H tulokset
TALOUS- HALLINTOTOIMINTO

Toiminto Työkokonaisuudet ja mittarit Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Talou

s ja 

hallin

to

Organisoituminen
(1-3 rekrytointia)

Johtavan lakimiehen rekrytointi
Perehdytykset ja roolitukset toteutettu

• Malin Holm aloittanut 11.4.2022 ja perehdytys toteutettu.

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.

Uuden tilitoimiston onnistunut käyttöönotto 
ja kokonaisvaltaisen taloussäännön 
laatiminen

• Tilitoimiston sujuva käyttöönotto toteutettu touko-kesäkuussa.

• Taloussääntö valmistunut ja käsitelty tarkastusvaliokunnassa 20.5 ja 

hyväksytty hallituksessa 14.6. Pidetty koulutus henkilöstölle.

Raportoinnin kehittäminen ml. 
julkinen talousraportointi, seurattavat KPI:t

• Laajennettu talousraportointinäkymä toteutettu Ilmastorahaston 

nettisivuille, käsitelty tarkastusvaliokunnassa 20.5. 

Hallinnollisten 

prosessien kehittäminen

Sujuvat ja operatiivista 
toimintaa tukevat prosessit
1-3 sisäistä tarkastusta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeet ja toimintamallit sekä sisäinen 
tarkastuksen toimeenpano

• Hallitus hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä 

sisäisen tarkastuksen menettelytapaohjeen

• Perustettu hallituksen tarkastusvaliokunta

• Sisäinen tarkastaja valittu, hyväksytty 2022 tarkastussuunnitelma 

• IR:n, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen yhteiskokous pidetty 22.8. 

Ensimmäinen tarkastus aloitettu elokuussa.

Henkilöstöprosessien yhtenäistäminen, 
työnantajavelvoitteiden varmistaminen

• Työsopimukset yhtenäistetty, tilannekuva työnantajavelvoitteista

• Toteutettu työpaikkaselvitys yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa ja 

laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

• Valittu työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. 

Perustettu työsuojelutoimikunta. TTK:n koulutus avainhenkilöille 10.8.

Tunnistetaan ja toimeenpannaan muu 
tarvittava kehittäminen, kuten IT-auditointi

• Tietoturvan kartoittaminen ja parantaminen käynnissä ulkoisen 

kumppanin kanssa. Järjestetty henkilökohtaiset laitetarkastukset ja 

tukiklinikat sekä koko tiimin koulutus. Yritysprofiili otettu käyttöön 

työpuhelimissa.

• Tuettu omistajaa Ilmastorahastosta annettavan lain valmistelussa
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Yhteenveto ja raportointipohja: 2H tarkennetut tavoitteet
TALOUS- HALLINTOTOIMINTO

Toiminto Työkokonaisuudet ja 

mittarit

Alatyökokonaisuudet Status Kommentti

Talous 

ja 

hallinto

Organisoituminen
Täydennetään tiimiä 
(1-3 rekrytointia)

Arvioidaan ja tarvittaessa 

toimeenpannaan muut rekrytoinnit

• Arviointi toteutetaan 2H aikana huomioiden Ilmastorahaston 

kehitysnäkymät

Talousprosessien 

päivittäminen ja 

uusien 

toimintamallien 

käyttöönotto
Sujuvat ja toiminnan 
tarpeita vastaavat 
prosessit

Talousmallin ja likvidien kassavarojen 

sijoituspolitiikan päivitys ja toimeenpano

• Arvioidaan ja linjataan lähestymistapa kassavarojen sijoittamiseen 

(oma työ vs. ammattimaiset varainhoitajat)

• Sijoituspolitiikan päivittäminen sijoitustoimintaa ohjaavien 

periaatteiden osalta (esim. riskitaso ja tuottotavoite, aikajänne, 

käytettävät instrumentit, vastuullisuustavoitteet)

• Pidemmän aikavälin pääomatarpeen määrittäminen ja 

varmistaminen

• Sijoitusten arvostusten tarkastus – luodaan prosessi ja toteutetaan 

Raportoinnin kehittäminen ml. 

julkinen talousraportointi, seurattavat KPI:t
• Strategiset KPI:t arvioidaan Q4 aikana

Hallinnollisten 

prosessien kehittämi

nen

Sujuvat ja operatiivista 
toimintaa tukevat 
prosessit
1-3 sisäistä tarkastusta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

ohjeet ja toimintamallit sekä sisäinen 

tarkastuksen toimeenpano

• Viimeistellään hanke- ja sijoitusportfolion riskiarviointi ja työkalut 

yhteistyössä sijoitustiimin kanssa.

• Syksyn aikana aloitetaan kolme sisäistä tarkastusta: kuluprosessi, 

tietoturva ja sijoitusprosessi.

Henkilöstöprosessien yhtenäistäminen, 

työnantajavelvoitteiden varmistaminen

• Aloitetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa todettujen 

kehittämistoimenpiteiden toimeenpano

• Laaditaan työsuojelun toimintaohjelma (lakisääteinen)

• Laaditaan henkilöstöstrategia, joka sisältää työyhteisön 

kehittämissuunnitelman (lakisääteinen) (käsittely Q4/2022-Q1/2023).

Tunnistetaan ja toimeenpannaan muu 

tarvittava kehittäminen, kuten IT-auditointi

• Tietoturvan varmistamiseksi aloitetaan ulkoisen kumppanin 

toteuttamana poikkeamaraportointi. Päivitetään tietoturvaohjeet. 

• Aloitetaan sisäinen tarkastus tietoturvasta Q3-Q4

• Tuetaan Ilmastorahastosta annettavan lain eduskuntakäsittelyä

• Valmistellaan toimitilojen alivuokrasuhteen päättäminen ja omiin 

tiloihin ja vuokrasopimukseen siirtyminen (toteutus Q1/2023). 
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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€ 0,7 M€

Betolar 7 M€ 2 M€

Aurelia Turbines 5 M€ 0 M€

P2X 10 M€ 0 M€

Sijoitusten arvostusta arvioidaan tarkemmin 9-10/2022 aikana.

Tehdyt rahoituspäätökset ja maksupostien kokonaiskuva (29.8.2022)
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Tehdyt rahoituspäätökset ja maksupostien kokonaiskuva (29.8.2022)

Yhtiö Päätetty
rahoitus

Maksettu Maksujen toteutuminen suhteessa 
rahoitusehtojen mukaisiin aikatauluihin

Joensuu Biocoal 5 M€ 0 M€

QHeat 3,3 M€ 2,6 M€

Taaleri Bioteollisuus 10+5 M€ 0 M€

Aeromon 2,4 0 M€

Portfolio 66,2 M€ 11,3 M€

Sijoitusten arvostusta arvioidaan tarkemmin 9-10/2022 aikana.
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Ilmastorahaston osakeomistusten kehitys

Ilmastorahaston osakeomistusten arvo (m€)
Ilmastorahaston osakeomistusten markkina-
arvo 26.8.2022

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

• Ilmastorahaston omistusten arvo oli 26.8. n. 
3,27 miljardia euroa Nesteen osakekurssin 
ollessa 51,18 € / osake.

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.  
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TALOUSKATSAUS

Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2022 Kommentit
• Ilmastorahaston Nesteen osinkotuotot 

näkyvät rahoitustuotoissa, joissa 1-7/2022 

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 4,8 m€.

• Alkuvuoden kulut ovat painottuneet 

henkilöstökuluihin (1,4 m€). Muista kuluista 

merkittävimmät liittyvät sijoituspäätösten 

valmisteluun. Kokonaisuudessaan ajalla 1-

7/2022  Ilmastorahaston operatiiviset kulut 

olivat 2,4 m€.

• Rahoituskuluissa näkyy 0,5 m€ 

realisoitumattomia arvonalentumisia 

likvideistä korkorahastosijoituksista 

(arvostettu hankintamenoa alempaan 

markkina-arvoon).
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Tase 31.7.2022

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 toteutunut H1/2022 aikana. Lisäksi 5/2022 

kokouksessa päätetty 26,5 t€ lisäbudjetista rekrytointeihin.

• Kulut 1-7/2022 ovat alle budjetin noin 671 t€ (23 %).

TALOUSKATSAUS
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