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Ilmastorahasto Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka
toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen,
teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja
digitalisaation edistämiseen.
Ilmastorahasto osallistuu merkittävän mittaluokan
rahoituskohteisiin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa
hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa
mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.
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Otsikkopaikka

Yhtiön tehtävä,
tavoitteet ja tulos

• Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen
innovatiivisia ilmasto- ja digiratkaisuja edistämällä. Rahoitettavista kohteista n. 65 % pitää
liittyä ilmastonmuutokseen ja n. 35 % digitalisaatioon. Yhtiön tehtäviin kuuluu myös EUrahoituksen hyödyntäminen.

• Yhtiö ei pyri maksimoimaan tuottoa vaan toteuttamaan yhteiskunnalliset tehtävänsä
mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Pitkällä aikavälillä
yhtiön sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena
itsekannattava.

16.3.2021

3

Mitä rahoitetaan
• Ensisijaisina sijoituskohteina ovat
ilmastoratkaisujen teollisen mittaluokan
skaalaukset, joissa vähemmistöroolissa
toimivan Ilmastorahaston keskimääräinen

rahoitusosuus on 2–20 miljoonaa euroa.
• Rahoitettavat kohteet voivat olla yksityisten
ja julkisten toimijoiden hankkeita, erilaisia
datan hyödyntämistä tehostavia julkisia

alustoja tai yhtiö voi myös perustaa tai olla
sijoittajana rahastoissa.
• Ilmastorahasto voi myöntää oman ja
vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä
välirahoitusta. Pääomalaina on yksi
luonteva väline ensivaiheessa.
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Ilmastorahaston rahoituspäätösten kriteerit
Rahoituskohteiden arviointi perustuu kynnysarvoihin, läpileikkaaviin vaikutustavoitteisiin sekä
rahoituskohdekohtaisiin tarkempiin vaikutustavoitteisiin.

Analyysin laajuus

1) KYNNYSEHDOT

2) IR:n VAIKUTUSKRITEERIT

Jokaisen rahoituspäätöksen tulee
läpäistä kynnysehdot.

Priorisointi pohjautuu ensisijaisesti
vaikutuskriteereihin...

…sekä rahoituskohdekohtaiseen
tarkasteluun.

Kolme kynnysehtoa arvioidaan
jokaista rahoituspäätöstä
tehtäessä.

Neljä yleistä vaikutuskriteeriä
arvioidaan jokaista
rahoituspäätöstä tehtäessä.

Lisäksi aihiokohtaisesti arvioidaan
relevanteimmat muut näkökulmat.

1. Päästövähennyspotentiaali
1. Vähintään itsensä kannattelevaa
liiketoimintaa

2. Ilmastorahaston rahoituksella
todennettava valtiolisäarvo
3. Do no significant harm -tarkastelu
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Aihiokohtainen tarkastelu, esim:
• Luonnon
monimuotoisuusvaikutukset

2. Tuottavuuspotentiaali

• Vientipotentiaali

3. EU-taksonomianmukaisuus
(kyllä/ei)

• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
• EU-rahoitukseen kytkeytyminen

4. Liiketoimintapotentiaali,
tuottavuushyödyt ja arvonlisä,
jonka rahoitus mahdollistaa

• …

Analyysin etenemisvaihe
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3) AIHIOKOHTAINEN TARKASTELU

Osana
Team Finland -verkostoa
Otsikkopaikka

• Ilmastorahasto toimii osana työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa olevien innovaatiorahoittajien
kenttää.
• Yhtiön toiminta sijoittuu Business Finlandin ja Tesin väliin: Business Finland toimii merkittävänä
yritysten alkuvaiheen tukijana tutkimuksen, konseptoinnin, kehittämisen ja käynnistämisen
vaiheissa pääasiassa tuki-, avustus- ja TKI-lainainstrumenttien avulla - Tesi taas toimii
markkinaehtoisesti samoin ehdoin ja tuottotavoittein yksityisten rahoittajien kanssa.
• Finnveran tehtävänä on pk-yritysten perustamisen, kasvun ja kansainvälistymisen sekä
suuryritysten viennin rahoittajana erilaisin laina- ja takuuinstrumentein.
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