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Yleiskuva

• Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt ja yhtiössä on edistetty rinnakkain

1. Hallinnollista kehitystyötä (lisää kohdassa Yritysvastuu)

2. Strategiatarkennuksia toimiohjeen pohjalta

3. Operatiivista rahoitustoimintaa ja ensimmäisiä rahoituspäätöksiä
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Päivitetyn strategian yhteenveto

TOIMITUSJOHTAJAN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Jokaisen kohteen 

läpäistävä 

kynnysehdot:

1. Uskottava

suunnitelma min 

itsekannattavaksi

2. Valtiolisäarvo

3. Do no significant 

harm –tarkastelu

Kynnysehtojen

jälkeen priorisointi ja

valinta yleisten ja

aihiokohtaisten

vaikutustavoitteiden

perusteella

RAHOITUSKATEGORIAT

1) ILMASTORATKAISUJEN 

KAUPALLISET SKAALAUKSET

• Laitosinvestoinnit

• Fyysisten ratkaisujen 

käyttöönoton skaalaus

• Digitaalisten ratkaisujen 

kaupallinen skaalaus

2)  PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ 

MAHDOLLISTAVAT ALUSTAT

• Fyysinen infrastruktuuri

• Digitaaliset alustat

Tuottavat

1. PÄÄSTÖVÄHENNYKSIÄ

2. TUOTTAVUUS- JA/TAI 

LIIKETOIMINTAHYÖTYJÄ

,joiden lisäksi Ilmastorahaston 

seurantaindikaattoreina:

• Taloudellinen toiminta 

(mm. budjetinmukaisuus)

• Henkilöstö (määrä, 

osaaminen, tyytyväisyys)

• Sidosryhmäkysely ja 

julkisuuden sävy 

(positiivinen/neutraali/ 

negatiivinen)

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

RAHOITUSVOLYYMI:

2021 50MEUR
2022 80MEUR
RAHOITUSOSUUS: 

MAX 50%

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ: 

hyvä hallintotapa, avoimuus, kontrollit, riskienhallinta

Toteutuvat 

aikaisemmin tai 

laajemmassa 

mittakaavassa 

Ilmastorahaston 

rahoituksella:

1) PÄÄOMALAINAT

2) ERITYISSIJOITUSRA-

HASTOT TAI MUUT 

INSTRUMENTIT

4
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Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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Hallituksen toimintakertomuksen 2020 keskeiset kohdat

• Yhtiön toiminta ja toimintaympäristö: yhtiön toiminta keskittyi

– valmistelemaan tulevaa toimintaa omistajan linjausten tahdissa 

– ylläpitämään, kerryttämään ja analysoimaan mahdollisia tulevia rahoituskohteita sekä 

– sellaiseen hallinnon kehitystyöhön, jota oli mahdollista tehdä omistajan linjausten tarkentuessa asteittain.

• Yhtiön omistukset

– Yhtiön omistusten markkina-arvo ja niiden kehitys vuoden alun 2, 4 mrd:sta vuoden lopun 3,8 mrd:n euroon

– Vaken omistusten (Nordic Morning Group Oyj:n koko osakekanta, Posti Group Oyj:n 49,9 % osakekannasta, Vapo Oy:n 16,7 % 
osakekannasta ja Altia Oyj:n 36,24 % osakekannasta) siirron toteuttaminen 18.12.2020 ja sen sekä luovutuksesta syntyneiden 
verojen käsittely tuloslaskelmassa ja taseessa

– Omistajaohjauksen järjestelyt VNK:n kanssa

• Riskit ja riskienhallinta yhtiössä valmistellun riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Taloudellisena riskinä Nesteen osakekurssiriski ja 
osinkotulojen kehitys.

• Hallinnon ja henkilöstön kuvaus hallituksen muutokset ja henkilöstömuutokset vuoden aikana. Sijoitusneuvosto.

• Arvio todennäköisestä kehityksestä sisältää tavoitteen päästä hallituksen johdolla aloittamaan operatiivista toimintaa

• Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen sisältää Nesteen osingonjakoehdotuksen julkistamisen, minkä pohjalta 
Ilmastorahaston osinkotulot ovat vuonna 2021 n. 51,1 M€

• Osingonjakoehdotuksena on, että osinkoa ei jaettaisi.

TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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Tuloslaskelma 2020

TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Tuloslaskelman kommentit

• Liikevaihto sisältää luovutettujen omistusten 
osinkotuotoista 21,0 M€ ja laskennalliset 
luovutusvoitot 77,6 M€

• Henkilöstökulut laskivat vuonna 2020 tiimin 
pienentyessä. Uusia rekrytointeja ei tehty. 
Kannustuspalkkiota ei maksettu.

• Rahoitustuotot koostuvat Nesteen 
osakeomistusten osinkotuotoista 65 M€ ja 
määräaikaistalletuksista saaduista 
korkotuotoista. Kulut liittyvät pääasiassa 
käyttötilien negatiivisiin korkoihin.

• Tuloveroja maksettiin Nesteen osingoista 12,4 
M€ ja omistusten siirrosta syntyneestä 

luovutusvoitosta 15,5 M€
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Tase 31.12.2020

TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

• Nesteen omistukset siirrettiin vaihtuvista vastaavista pysyviin vastaaviin. Arvostusmenettelyksi vaihdettiin käypä arvo.
• Vaihtuvista vastaavista ja SVOP:sta vähennettiin palautetun pääoman arvo. 
• Rahoissa ja pankkisaamisissa sekä rahoitusarvopapereissa näkyy yhtiöön kertyneet osinkotulot, jotka on sijoitettu 

määräaikaistalletuksiin.
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Rahoituslaskelma

TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Liikevoiton oikaisu (77 562 124 euroa) 

koskee pääoman palautuksen 

luovutusvoittoa, joka on pääoman 

palautuksen käyvän arvon ja 

kirjanpitoarvon erotus. Pääoman 

palautus oli yhtiölle vastikkeeton 

luovutus.

Rahavaroina käsitellään 

rahoituslaskelmassa pankkisaamisia, 

alle 3 kuukauden päästä erääntyviä 

pankkitalletuksia, lyhytaikaisia yritys-

ja sijoitustodistuksia sekä osuudet 

sijoitusrahastoissa, jotka sijoittavat 

vastaavanlaisiin 

rahoitusinstrumentteihin. 
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Päätösesitys

• Esitetään, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
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Päätösesitys

• Esitetään, että osinkoa ei makseta

VAHVISTETUN TASEEN MUKAISEN VOITON KÄYTTÄMINEN
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Ilmastorahaston palkitsemisen puitteet

• Valtion erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahaston hallituksen ja henkilöstön palkitsemiskäytännöt noudattavat valtion 
omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä* (8.4.2020) annettuja linjauksia kohtuullisuudesta, läpinäkyvyydestä ja 
kannustavuudesta.

• Periaatepäätöksen mukaisesti erityistehtäväyhtiön henkilöstön muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu maksettu 
kokonaismäärä on vuosittain enintään 15 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos tulokset ovat 
poikkeuksellisen hyviä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä vuosittain olla enintään 30 
prosenttia kiinteästä palkasta.

• Yhtiön johdon palkitsemisesta ja henkilöstön palkitsemisen periaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus voi 
harkintansa mukaan tehdä muutoksia kannustinjärjestelmään tai sen maksatusperiaatteisiin, huomioiden 
kuitenkin kaikissa tilanteissa omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjaukset. Kannustinjärjestelmä pitää sisällään 
yhtiötasoisen mekanismin, jolla kannustinpalkkiota ei makseta lainkaan, mikäli yhtiön kokonaistilanne ei anna 
edellytyksiä kannustimen maksulle. Pitkäaikaiset kannustimet eivät saa olla ristiriidassa lyhytaikaisten kannustimien 
kanssa.

• Henkilökohtainen kannustinpalkkiototeuma on perustunut vuonna 2020 vuosittain vahvistettaviin henkilökohtaisiin
tavoitteisiin ja työntekijän suoriutumiseen tavoitteita vasten.

• Ilmastorahastossa ei makseta vuoden 2020 osalta kannustinpalkkausta, johtuen yhtiön poikkeuksellisesta
tilanteesta, jossa yhtiön operatiivista toimintaa ei ole ollut mahdollista käynnistää suunnitelmien mukaisesti.

• Vuodesta 2021 alkaen yhtiössä ei ole toistaiseksi käytössä kannustinpalkkausjärjestelmää.

ILMASTORAHASTON YHTIÖKOKOUS 

* https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80699a87

http://*https/valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80699a87
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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. 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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Yhteiskuntavastuu vuonna 2020 (ISO 26000 standardin pohjalta)

Yhtiön yhteiskuntavastuunostot 

toimialueittain*

Ympäristö • Vaken muuttuminen Ilmastorahastoksi kohdentaa toiminnan ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden 

vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Tavoitteena on kasvihuonepäästöjen 

vähentäminen, luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

• Omistaja antoi yhtiölle myös vaikuttavuutta painottavan toimiohjeen ja kriteeristön sijoituksille. 

• Henkilöstö oli maaliskuusta lähtien etätöissä ja työmatkojen tekemistä julkisella liikenteellä kannustetaan 

työmatkalippujen muodossa.

Organisaation hallintotapa Vuonna 2020 yhtiön hallintoa kehitettiin muun muassa tietoturvan ja tietosuojan kartoituksella ja kehitysprojektilla, 

harmonisoimalla henkilöstöetuuskäytännöt sekä ottamalla käyttöön lähipiirirekisteri ja whistleblowing-järjestelmä.

Yhteisön toimintaan 

osallistuminen ja yhteisön 

kehittäminen

• Alkuvuodesta julkaistiin Spoofy-kyberturvallisuuspeli, jonka kehittämisen kumppanina Vake toimi. Spoofy on 

viihteellinen oppimispeli, joka tutustuttaa lapset kyberturvallisuuden sanastoihin ja ilmiöihin. Peli opettaa heitä muun 

muassa tunnistamaan netin vaaranpaikkoja ja neuvoo, kuinka vaaroilta voi välttyä.

Työelämän käytännöt • Yhtiö edistää perhemyönteistä työkulttuuria, jossa työn, perhe- ja muun elämän voi joustavasti yhdistää. Etätyöt ovat 

mahdollisia.

• Yhtiö huolehtii, että työntekijöillä on sujuva pääsy laadukkaaseen työterveydenhuoltoon ja että työntekijät ovat 

vakuutettuja työmatkoilla. Hyvinvoinnista huolehtimiseen kannustetaan työntekijöiden vapaa-ajan liikuntaa 

tukemalla.

• Yhtiö noudattaa työelämän sääntelyä sekä ohjeistuksia ja yhtiössä on kiusaamisen nollatoleranssi.

Oikeudenmukaiset 

toimintatavat 

• Yhtiössä tiedostetaan, että sen toiminta on julkisen mielenkiinnon kohteena erityisluonteensa takia. Toiminnassa on 

siis tärkeää olla oikeudenmukainen ja eettinen, jotta tarvittaessa toiminta ja päätökset voidaan avata julkisesti. 

• Yhtiön viestinnän peruslähtökohtana on avoimuus ja aktiivisuus sidosryhmien suuntaan. 

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

* Poimittu yhtiölle relevantit ISO 26000 standardin yhteiskuntavastuun ydinaiheet, huomioiden ettei yhtiön toiminta ollut vielä käynnissä
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• Ilmastorahaston vuoden 2021 yritysvastuutavoitteissa korostuu vastuullisen investointitoiminnan 

käynnistäminen yhtiön mandaatin puitteissa:

– Vaikuttavuuden ja vastuullisuuden painottamista omistajan linjausten mukaisesti ilmasto- ja digi-

investointeja valitessa

– Yhtiö- ja investointiaihiokohtaisen vaikuttavuuden arvioinnin ja mittariston kehittäminen

• Lisäksi yhtiössä jatketaan hyvän hallinnon ja riskienhallinnan kehitystyötä toiminnan tueksi.

• Vuoden 2021 toimintaa kuvaavaa keväällä 2022 julkaistavaa yhteiskuntavastuuraporttia varten 

seuraavina askelina on

– huolellinen perehtyminen raportointistandardeihin ja –periaatteisiin laadukkaan ja 

oikeamuotoisen raportin varmistamiseksi,

– vuoden 2021 tapahtumien ja rahoituskohteiden tallentaminen ja kerääminen raporttia varten, 

sekä

– valmistautuminen raportin tuottamiseen mm. ulkoisten kumppanien tuella.

• Seuraavilla kalvoilla on esitetty tiiviisti Ilmastorahaston hallituksen hyväksymät periaatteet sekä 

raportointimallit yhtiön yhteiskuntaraportoinnin lähestymistavaksi vuodelle 2021.

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja jatkokehitys vuodelle 2021
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Ilmastorahaston yhteiskuntavastuuraportoinnin periaatteet ja 
raportointimallit vuonna 2021

• Ilmastorahaston yhteiskuntavastuuraportoinnin kolme teemaa:

1. Vaikuttavuutta rahoitustoiminnalla – Ilmastorahaston rahoituksen vaikutukset.

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

3. Vuorovaikutus – vuoden aikana toteutettavat tilaisuudet, keskustelut, osallistamiset ja 

viestintä.

• Raportointistandardina on GRI-standardi (Global Reporting Initiative) perusvaatimusten 
(core) mukaisesti.

• Ilmastorahaston investoinnit ja yhtiön omat käytänteet linkitetään havainnollistaen yhtiön 

vastuullisuutta myös osaksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:t).

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINTI
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Ilmastorahaston investoinneissa ja toiminnassa on 
vahva kytkeytyminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

• YK:n Agenda 2030 eli kestävän kehityksen 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta tarjoavat kansainvälisesti tunnistetun 

havainnollistavan viitekehyksen Ilmastorahaston investoinneille ja yhtiön omalle toiminnalle. Ilmastorahaston 

investoinneissa ja toiminnassa on kiinnekohtia liki jokaiseen kestävän kehityksen tavoitteeseen.

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTOINTI

• Tavoitteet ja ensisijainen 

toimenpanovastuu ohjelmasta on 

valtioilla, mutta yksityisellä ja 

järjestösektorilla on oma tunnistettu 

roolinsa tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

• Yksi tavoitteiden saavuttamisen 

avainkysymyksistä on se, millaisia 

käytännön ratkaisuja löydetään ja 

miten ne rahoitetaan. Tämä 

edellyttää tieteen, teknologian ja 

innovaatioiden käyttöä, ja niiden 

tukemista sekä julkisella että 

yksityisellä rahoituksella. 
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Hallinnollista kehitystyötä on jatkettu vuoden alussa Ilmastorahaston 
operatiivisen toiminnan tueksi

• Vuonna 2020 yhtiön hallintoa kehitettiin muun muassa tietoturvan ja tietosuojan kartoituksella ja kehitysprojektilla, 

harmonisoimalla henkilöstöetuuskäytännöt sekä ottamalla käyttöön lähipiirirekisteri ja whistleblowing-järjestelmä.

• Ilmastorahaston hallitus päätti alkuvuodesta 2021 jatkaa hallinnon ja raportoinnin kehittämistä yhtiön 

operatiivisen toiminnan tueksi. Hallinnon kehitysagendan kokonaisuuksia ovat olleet muun muassa:

– Hallinnointijärjestelmän luominen ja kuvaus, mukaan lukien yhtiön avoimuus- ja julkisuusperiaatteet,

– Yhtiön eettisen ohjeistuksen, nk. Code of Conductin luominen,

– Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen luominen,

– Yhteiskuntavastuuraportoinnin kehittäminen,

– Tietoturvapolitiikan kehittäminen, sekä

– Yhtiön sisäisen ohjeistuksen, kriteeristön sekä prosessikuvausten kehittäminen.

• Näistä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja Code of Conduct-ohjeistus julkaistaan yhtiökokouksen jälkeen 

tehtävässä verkkosivupäivityksessä (asiakirjojen sisällöt seuraavalla kalvolla). Samalla julkaistaan myös 

Ilmastorahaston strategia ja sen mukaiset päivitykset verkkosivujen sisällöissä.

HALLINNON KEHITYSAGENDA
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Julkistettavat ohjeistukset tuovat avoimuutta Ilmastorahaston 
toimintaan sekä vastuullisuuteen

• Selvitys yhtiön hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä kuvaa 

yhtiön hallintoa, 

perustoimintoja sekä 

valvontaa pääpiirteissään. 

Selvitykseen on lisätty kuvaus 

yhtiön avoimuus- ja 

julkisuusperiaatteista, sisältäen 

kuvauksen rahoituskohteiden 

julkisuudesta sekä listauksen 

yhtiön julkistettavista 

asiakirjoista.

• Code of Conduct-ohjeistus 

kuvailee edellytyksiä yhtiön 

oman, kumppanien sekä 

rahoituskohteiden toiminnan 

eettisyydelle.

HALLINNON KEHITYSAGENDA
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Ilmastorahaston avoimuus- ja julkisuuskäytäntö
Ilmastorahasto viestii asioistaan aktiivisesti, ymmärrettävästi ja erilaiset kohderyhmät huomioon ottaen. Yhtiö haluaa antaa oikeat ja 
riittävät tiedot toiminnastaan sidosryhmille, medialle ja kansalaisille varmistaen samalla asiakkaidensa yksityisyyden ja liikesalaisuuksien 
suojan.

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

Yhtiön julkisia ohjeistuksia ja asiakirjoja ovat:
• Voimassa oleva toimiohje liitteineen
• Ilmastorahaston strategia
• Code of Conduct-ohjeistus
• Tietosuojaselosteet
• osakeyhtiölain mukaiset tilinpäätöstiedot,
• yhtiön toimintakertomus,
• yhteiskuntavastuuraportti,
• selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
• omistajalle annetun vuosiraportti yhtiölle asetettujen strategisten ehtojen noudattamisesta sekä tavoitteiden toteutumisesta, sekä
• omistajalle ja sijoitusneuvostolle annettu taloudellinen neljännesvuosiraportti, sisältäen muun muassa yhtiön markkinakatsauksen ja 

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

Rahoituskohteidensa osalta yhtiö valmistelee ja sopii viestinnän yhdessä asiakkaan kanssa. Pääsääntönä rahoituspäätöksistä 
tiedotetaan: rahoituksen saaja, investointikohde, Ilmastorahaston rahoitusosuuden suuruus sekä yhteenveto rahoituksella tavoiteltavista 
vaikutuksista.

Rahoitushakemukset, investointien valmisteluaineistot tai sisäiset dokumentit eivät ole julkaistavia tietoja asiakkaiden luottamuksen sekä 
sisarorganisaatioiden kanssa yhdenmukaisten käytäntöjen säilyttämisen vuoksi. Nykymuodossaan julkisuuslakia ei sovelleta yhtiön 
toimintaan. Esim lainsäädäntömuutokset voivat vaikuttaa julkisuuslain soveltuvuuteen jatkossa. Toistaiseksi Ilmastorahaston avoimuus- ja 
julkisuuskäytänteistä linjataan osana hallinto- ja ohjausjärjestelmän kuvausta. 

HALLINNON KEHITYSAGENDA
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Yhtiökokouksen esityslista

ILMASTORAHASTON YHTIÖKOKOUS

# Esityslistan kohta

6 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen esittäminen

8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9 Tilinpäätöksen vahvistaminen

10 Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen

11 Palkitsemispolitiikka ja tulospalkitseminen

12 Yritysvastuu

13 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

14 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

15 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

16 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

17 Tilintarkastajan valinta

18 Muut mahdolliset asiat



25.3.2021 27

Päätösesitys

• Esitetään, että yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille 

ja toimitusjohtajalle 

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN



25.3.2021 28

Yhtiökokouksen esityslista

ILMASTORAHASTON YHTIÖKOKOUS

# Esityslistan kohta

6 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen esittäminen

8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9 Tilinpäätöksen vahvistaminen

10 Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen

11 Palkitsemispolitiikka ja tulospalkitseminen

12 Yritysvastuu

13 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

14 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

15 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

16 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

17 Tilintarkastajan valinta

18 Muut mahdolliset asiat
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Päätösesitys

• Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1500 euroa, 

varapuheenjohtajan 850 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 700 euroa. 

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on 500 

euroa kokoukselta.

• Esitetään, että hallituksen palkkiot maksetaan entisen suuruisina ja 

tilintarkastajien palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Lisäksi hallitus voi 

perustaa valiokuntia, joiden kokouksista maksetaan kokouspalkkiota. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
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Yhtiökokouksen esityslista

ILMASTORAHASTON YHTIÖKOKOUS

# Esityslistan kohta

6 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen esittäminen

8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9 Tilinpäätöksen vahvistaminen

10 Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen

11 Palkitsemispolitiikka ja tulospalkitseminen

12 Yritysvastuu

13 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

14 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

15 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

16 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

17 Tilintarkastajan valinta

18 Muut mahdolliset asiat
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Päätösesitys

• Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilmastorahastolla on hallitus, johon kuuluu 

vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 

• Esitetään, että vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi 7 jäsentä.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN



25.3.2021 32

Yhtiökokouksen esityslista

ILMASTORAHASTON YHTIÖKOKOUS

# Esityslistan kohta

6 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen esittäminen

8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9 Tilinpäätöksen vahvistaminen

10 Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen

11 Palkitsemispolitiikka ja tulospalkitseminen

12 Yritysvastuu

13 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

14 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

15 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

16 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

17 Tilintarkastajan valinta

18 Muut mahdolliset asiat
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Päätösesitys

• Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen 

varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

• Esitetään, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Perttu Puro ja 

varapuheenjohtajana Petri Peltonen. Varsinaisina jäseninä esitetään 

jatkavan Mirva Antila, Kari Hämekoski, Mammu Kaario, Juho Korpi ja Erja 

Turunen. 

• Esitetyt hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa hallituksessa 

jatkamiseen.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALINTA
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Yhtiökokouksen esityslista

ILMASTORAHASTON YHTIÖKOKOUS

# Esityslistan kohta

6 Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen esittäminen

8 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9 Tilinpäätöksen vahvistaminen

10 Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen

11 Palkitsemispolitiikka ja tulospalkitseminen

12 Yritysvastuu

13 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

14 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

15 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

16 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

17 Tilintarkastajan valinta

18 Muut mahdolliset asiat
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Päätösesitys

• Hallitus esittää valittavaksi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 

PricewaterHouseCoopersia [PricewaterHouseCoopers Oy, y-tunnus 

0486406-8].

• Tilintarkastusyhteisö on nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi 

Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan, KHT, Merja Lindhin.

TILINTARKASTAJAN VALINTA


