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HANDLINGSDIREKTIV FÖR KLIMATFONDEN 
 

På Klimatfonden Ab (nedan Klimatfonden eller bolaget) tillämpas aktiebolagslagen, 
värdepappersmarknadslagen och lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning samt 
bestämmelserna i bolagsordningen. I detta handlingsdirektiv föreskrivs det närmare om bolagets 
verksamhet och om grunderna för dess beslutsfattande. 

1. Styrningsansvaret för Klimatfonden 
 

Klimatfonden hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Arbets- och 
näringsministeriet ansvarar för ägarstyrningen av Klimatfonden. När det gäller de 
aktier som Klimatfonden äger i Neste Abp (”Neste”) ansvarar avdelningen för 
ägarstyrning vid statsrådets kansli för ägarstyrningen av Neste, som hör till statsrådets 
kanslis ansvarsområde. 

Ministeriet behandlar och avgör ärenden som gäller förordnande av statens 
representanter vid bolagsstämmor, utövande av statens rättigheter i egenskap av 
aktieägare och bolagets övriga ägarstyrning med undantag av alla ärenden som gäller 
aktierna i Neste, vilka hör till avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.  

Ministeriet har utfärdat detta handlingsdirektiv för Klimatfonden. Handlingsdirektivet 
för Klimatfonden har förordats av det finanspolitiska ministerutskottet den 23 oktober 
2020. Arbets- och näringsministeriet har utarbetat handlingsdirektivet i samarbete 
med statsrådets kansli, finansministeriet, miljöministeriet och 
kommunikationsministeriet.  

I sin ägarstyrning fördelar staten uppgifter och ansvar mellan bolagets organ och 
ägare i enlighet med aktiebolagslagen. Aktieägarna, bolagets styrelse och den 
operativa ledningen har alla egna uppgifter, ansvar och rättigheter enligt 
aktiebolagslagen och bolagsordningen. På bolagets och dess organs verksamhet 
tillämpas dessutom god förvaltningssed (corporate governance) utifrån gällande 
rekommendationer om god förvaltningssed.  

Bolaget ska i sin verksamhet följa statsrådets gällande principbeslut om ägarpolitik, 
med beaktande av den särskilda uppgift som fastställs i detta handlingsdirektiv. 

2. Bakgrunden till Klimatfonden 
 

Enligt statsminister Marins regeringsprogram har Finland som mål att vara 
klimatneutralt 2035 och att kort därefter kunna uppvisa negativa koldioxidutsläpp.  

 



 

 
 

Detta uppnås genom att åtgärder för att minska utsläppen påskyndas och kolsänkorna 
förstärks.  

Vid sitt klimatmöte den 3 februari 2020 offentliggjorde regeringen en färdplan som 
fastställer tidsplanen och målen för beredningen av klimatåtgärderna samt stakar ut 
riktlinjer för nya åtgärder som stöder klimatneutralitet. Regeringen ska inrätta 
Klimatfonden med statens utvecklingsbolag Vake som bas. Fonden ska fokusera på att 
bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin samt främja 
digitaliseringen. Omställningen till en koldioxidsnål ekonomi förutsätter tillräckliga 
satsningar på bland annat cirkulär ekonomi, ren teknologi och effektivare utnyttjande 
av energi. 

Europeiska unionen har satt som mål att bli världens första klimatneutrala område år 
2050. Enligt kommissionen kräver omställningen betydande investeringar både av EU 
och av medlemsländernas offentliga och privata sektorer. Kommissionens mål stöder 
Finlands klimatmål.  

Med utgångspunkt i den investeringsplan för den europeiska gröna given som 
publicerades i januari 2020 offentliggjorde kommissionen i mars 2020 ambitiösa 
strategier för en cirkulär ekonomi och för industrin som stöd för omställningen. När 
det gäller olika finansieringsinstrument och strategier har kommissionen i hög grad 
satsat på en kommersialisering av klimatlösningar. Det ligger i Finlands intresse att 
utnyttja dessa satsningar och kanalisera offentlig finansiering på ett sådant sätt att 
EU-finansieringen kommer Finland till godo. EU:s mål stöder Finlands ambitiösa mål 
att bli en föregångare inom cirkulär ekonomi. Till Klimatfondens uppgifter hör att dra 
nytta av EU-finansieringen. 
 

3. Klimatfondens mål och investeringar  
 

Klimatfonden Ab är ett bolag med specialuppgifter, vars verksamhet är inriktad på att 
bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja 
digitaliseringen. Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka 
koldioxidhandavtrycket1 samt att främja innovativa klimat- och 
digitaliseringslösningar i syfte att minska växthusgasutsläppen, effektivisera 
användningen av naturresurser och främja den biologiska mångfalden. Klimatfonden 
kan även finansiera andra digitaliseringsprojekt förutsatt att deras miljöpåverkan är 
neutral eller positiv och att de kan ge annan avsevärd samhällsnytta. 

Kännetecknande för ett bolag med specialuppgifter är att bolaget inte strävar efter att 
maximera avkastningen av den egna verksamheten, utan har som mål att genomföra 
sina samhällsuppgifter så effektivt som möjligt och att maximera det samhälleliga  

                                                           
1 Den negativa miljöpåverkan beskrivs med hjälp av koldioxidavtrycket, medan 
koldioxidhandavtrycket anger en produkts eller tjänsts positiva miljöpåverkan. 

 



 

 
 

resultatet. På lång sikt ska verksamheten i fråga om bolagets investeringar och 
finansieringsobjekten dock som helhet betraktat vara självbärande. 

Riktlinjen är att cirka 65 procent av finansieringsobjekten ska ha en koppling till 
klimatförändringen och cirka 35 procent till digitaliseringen, på så sätt att 
tyngdpunkten i investeringsverksamheten ligger på att bekämpa klimatförändringen 
och påskynda koldioxidsnålheten inom industrin. Den procentuella fördelningen (65 
%/35 %) är riktgivande och ska uppnås på lång sikt. Fördelningen kan antingen grunda 
sig på värdet i euro eller på antalet objekt, bland annat beroende på det framtida 
projektflödet och tillgången till finansiering. Arbets- och näringsministeriet kan föreslå 
en ändring av den procentuella fördelningen för det finanspolitiska ministerutskottet.  

Det primära målet för Klimatfondens finansiering är investeringar i industriell skala, 
där det till exempel handlar om projekt för att demonstrera ny teknologi. Storleken på 
sådana investeringar är vanligen 10–50 miljoner euro. De viktigaste 
bedömningskriterierna är till exempel om en betydande investering tidigareläggs, om 
en investering har potential att minska utsläppen och hur innovativ lösningen är, om 
en investering genomförs i större omfattning än vad fallet skulle vara vid en 
marknadsbaserad plan eller om ett projekt är inriktat på Finland. En central 
prioritering kommer dessutom att vara att objekten bevisligen i avsevärd grad kan 
bidra till att minska utsläppen eller användningen av icke-förnybara naturresurser 
jämfört med dagens lösningar. 

Både privata och offentliga aktörers projekt kan finansieras via Klimatfonden. 
Klimatfonden kan även delta i olika offentliga plattformar som effektiviserar 
användningen av data samt i gemensamma projekt mellan den privata och den 
offentliga sektorn. 

Klimatfonden kan i undantagsfall göra stora investeringar på över 50 miljoner euro, 
men de ingår inte i Klimatfondens primära verksamhet.  

Klimatfonden kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt 
mezzaninfinansiering. Kapitallån är ett naturligt instrument i ett första skede. 
Klimatfonden kan också grunda eller vara investerare i fonder.  En finansiell hävstång 
kan tillämpas på Klimatfondens finansieringsobjekt. Om Klimatfonden själv behöver ta 
lån måste det förordas av det finanspolitiska ministerutskottet. 

Klimatfonden kan använda statligt stöd i sina finansieringsinstrument. Bolaget kan ta 
en större risk, helt eller delvis avstå från vinster eller på annat sätt genom sina 
finansieringsinstrument stödja privat finansiering och/eller EU-finansiering. Bolaget 
bereder i samarbete med arbets- och näringsministeriet införandet av ett statligt 
stödprogram. När statligt stöd används i finansieringsinstrument bör detta planeras 
noggrant, så att finansieringen får effekt utan att marknaden snedvrids.  Det är 
särskilt motiverat att använda stöd i finansieringsinstrument när man med hjälp av 
stödet kan genomföra projekt som annars inte skulle genomföras och som ger indirekt 
nytta.   



 

 

Efter sitt första verksamhetsår ska Klimatfonden göra en analys och för arbets- och 
näringsministern utarbeta ett förslag om huruvida det för att uppnå målen är 
nödvändigt att även börja bevilja direkta lån, vilket måste föreskrivas i lag. Analysen 
ska beakta understöd som beviljats av andra organisationer, till exempel Business 
Finland, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, 
ämbetsverk inom ministeriernas förvaltningsområden och NTM-centralerna samt de 
administrativa kostnader som hänför sig till beviljandet av stöd och möjligheten att 
kanalisera eventuella nya stöd via de nuvarande stödorganisationerna.  

Bolagets investeringar och finansieringsobjektens verksamhet ska vara 
företagsekonomiskt lönsamma på lång sikt. Bolaget strävar inte efter att maximera 
avkastningen, utan är ett bolag med specialuppgifter som arbetar för att bekämpa 
klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten och främja digitaliseringen. Bolaget 
ska på ett mätbart och målinriktat sätt följa och utveckla effektiviteten i den egna 
verksamheten, med beaktande av särdragen i det uppdrag som fastställts för bolaget. 
Klimatfonden drivs i princip med avkastning på eget kapital, inklusive medel som 
återförs från investeringar och finansiering. Denna avkastning ska i regel täcka 
Klimatfondens finansieringsverksamhet och administrativa kostnader. Klimatfondens 
kapitalbehov bedöms i samband med statens budgetprocesser.   

När bolaget väljer finansieringsobjekt ska det särskilt bedöma om Klimatfondens 
deltagande i projektet möjliggör en investering som annars inte skulle komma i fråga 
eller om investeringen blir större eller tidigareläggs tack vare Klimatfondens 
deltagande. Om Klimatfonden under processens gång får veta att fondens 
finansieringsandel inte medför något tidsmässigt, kvantitativt eller kvalitativt 
mervärde för projektet jämfört med annan privat eller offentlig finansiering som 
erbjuds, ska Klimatfonden dra sig ur projektet.  

När Klimatfonden fattar ett investeringsbeslut ska den bedöma vilka effekter 
investeringen har på klimatförändringen. Vidare ska bolaget beakta på vilket sätt 
investeringen påverkar utvecklingen i fråga om naturens mångfald och säkerställa att 
investeringen inte medför betydande skada för mångfalden. I kriterierna beaktas 
mätare på kort och lång sikt som är ändamålsenliga med tanke på bekämpningen av 
klimatförändringen, varvid internationella standarder utnyttjas i tillämpliga delar. För 
Klimatfondens investeringar utformas en utvärderingsmodell i tre steg som består av 
ekonomiska och andra tröskelvärden, övergripande effektmål samt mer specifika 
effektmål för varje finansieringsobjekt. Varje investering ska uppfylla tröskelvärdena. 
När tröskelvärdena uppfylls görs den slutliga jämförelsen och valet av objekt utifrån 
effektmålen. Till handlingsdirektivet bifogas för kännedom Klimatfondens 
effektmodell och kriterier (bilaga 1), som kan ändras genom ett beslut av 
Klimatfondens styrelse. 

Klimatfondens alla investeringsbeslut som gäller investeringar i form av aktiekapital 
eller annat eget kapital fattas vid statsrådets allmänna sammanträde så länge 
Klimatfonden är ett statligt utvecklingsbolag enligt 2 § 5 mom. i lagen om statens 
bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007, med ändringar).  

 



 

 

Tillsammans med avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli vidtar arbets- och 
näringsministeriet åtgärder för att ändra Klimatfonden till ett statligt bolag med 
specialuppgifter utan status som statligt utvecklingsbolag.  

Efter det att Klimatfonden inte längre har status som utvecklingsbolag fattar 
Kliamatfondens styrelse alla investeringsbeslut. 

Beslut om Klimatfondens investeringar och deltagande i projekt som överskrider 20 
miljoner euro ska förordas av det finanspolitiska ministerutskottet. Ärendet föredras i 
det finanspolitiska ministerutskottet av arbets- och näringsministeriet. Klimatfondens 
styrelse bereder besluten för arbets- och näringsministeriet. Det finanspolitiska 
ministerutskottet informeras två gånger per år om investeringar och projekt på 5–20 
miljoner euro som Klimatfondens styrelse beslutat om. Gränsen i euro för projekt och 
investeringar som ska förordas av det finanspolitiska ministerutskottet ses över efter 
Klimatfondens första verksamhetsår. 

4. Bolagets kapital  

I september 2020 uppgår Klimatfondens dispositionsmedel till cirka 70 miljoner euro. 
Om Nestes styrelse beslutar om en andra utdelning och en extrautdelning i oktober 
2020 utökas dispositionsmedlen med cirka 30 miljoner euro före slutet av 2020.  

Klimatfonden kapitaliseras med 300 miljoner euro ur statsbudgeten (sjunde 
tilläggsbudgeten för 2020, som träder i kraft i december 2020). Inom ramen för detta 
belopp kan arbets- och näringsministeriet genom ett beslut under statsrådets 
allmänna sammanträde kapitalisera bolaget i en eller flera omgångar under perioden 
2020–2022. 

Bolagets innehav i Posti (49,9 %), Altia (36,24 %), Vapo (16,7 %) och Nordic Morning 
(100 %) återförs i statens direkta ägo och ställs under statsrådets kanslis förvaltning 
och ägarstyrning. Aktieinnehavet i Neste (8,3 %) förblir i Klimatfondens ägo. 

Även efter det att Klimatfonden har bildats har dock avdelningen för ägarstyrning vid 
statsrådets kansli full behörighet när det gäller ägarstyrningen i samband med 
aktieinnehavet i Neste. Beslut som gäller aktierna i Neste, till exempel ändringar i 
ägarandelen, fattas av statsrådet efter föredragning av statsrådets kansli. Aktier i 
Neste får inte säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas i syfte att finansiera 
Klimatfondens verksamhet. Statsrådets kansli utövar för statens, och i detta fall även 
Klimatfondens, del alla rättigheter som tillkommer aktieägare i Neste. Det deltar 
exempelvis för Klimatfondens del i Nestes bolagsstämmor och använder där den 
gemensamma rösträtten för staten och Klimatfonden samt ansvarar för alla 
ägarbeslut och fullmakter som gäller Neste och aktier i Neste. Vidare sköter 
statsrådets kansli informationsutbyte och kommunikation som gäller bolaget och 
ansvarar för alla andra uppgifter som hänför sig till ägarstyrningen samt bereder och 
lägger fram dem för beslut. 

 

 



 

 

Klimatfondens framtida driftskapital grundar sig på avkastning i form av 
aktieutdelning (åtminstone Neste 8,3 %), budgetfinansiering och avkastning från 
verksamheten. Avkastning som bolaget får i form av aktieutdelning intäktsförs inte i 
statens budgetekonomi. 

5. Administration  

5.1. Bolagsstyrelsens sammansättning 

Klimatfonden ska ha en styrelse med minst tre och högst sju medlemmar. 
Medlemmarna i Klimatfondens styrelse väljs utifrån deras kompetens enligt de 
jämställdhetsmål som statsrådet har fastställt. Kompetensen hos de personer som 
väljs till styrelsen ska vara mångsidig. Styrelsemedlemmarna kan ha en bakgrund inom 
affärslivet, samhällspåverkan, offentlig förvaltning eller forskning. Arbets- och 
näringsministeriet utnämner bolagsstyrelsen vid Klimatfondens bolagsstämma, som 
även beslutar om styrelsearvodena. Styrelsens uppgifter fastställs i enlighet med 
aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

5.2. Investeringsrådet 

För att säkerställa ett förvaltningsövergripande perspektiv har Klimatfonden ett 
investeringsråd. Investeringsrådets uppgift är att skapa en bild av statsrådets 
gemensamma strategiska mål för Klimatfondens verksamhet. Detta bidrar till att 
säkerställa att Klimatfondens verksamhet är förenlig med målen för de centrala 
förvaltningsområdena och att utvecklingen i omvärlden beaktas. Avsikten är att 
Klimatfondens verksamhet bättre ska kunna bidra till att övergripande mål uppnås i 
syfte att bekämpa klimatförändringen, främja digitaliseringen och påskynda 
koldioxidsnålheten inom industrin. Investeringsrådet ska årligen för arbets- och 
näringsministeriet lägga fram en skriftlig bedömning av hur klimatfonden bör utveckla 
sin verksamhet för att målen ska kunna uppnås. Arbets- och näringsministeriet 
beaktar bedömningen i sin ägarstyrningsprocess.  

Under sina möten behandlar investeringsrådet i första hand aktuella teman som 
hänför sig till bolagets investeringsverksamhet och allmänna verksamhetsmiljö. 
Investeringsrådet behandlar inte enskilda investeringsbeslut eller beslut om att frigöra 
sig från investeringar. Bolagets verksamhet och dess resultat presenteras vid mötena. 
I Klimatfondens inledande skede är utöver arbets- och näringsministeriet även 
statsrådets kansli, finansministeriet, miljöministeriet och kommunikationsministeriet 
representerade i investeringsrådet, som utnämns av arbets- och näringsministeriet. 
Ett eventuellt behov av att utvidga rådet till att även omfatta representanter för 
exempelvis forskningsvärlden bedöms efter Klimatfondens första verksamhetsår. 
Ordförandeskapet i investeringsrådet roterar. Det betalas inte något arvode till 
medlemmarna i investeringsrådet.  
 
Ordföranden sammankallar investeringsrådet. Möten ordnas minst 2–4 gånger per år. 
Möteskallelsen skickas till medlemmarna per e-post eller på något motsvarande sätt 
minst en vecka före mötesdagen.  
 



 

 
 
 
Investeringsrådet godkänner en arbetsordning för sig. 
 

6. Utvärdering av verksamheten 

Utöver årliga utvärderingar görs det i slutet av 2022 en omfattande utvärdering av hur 
väl inledandet av Klimatfondens verksamhet har lyckats, inklusive en noggrann 
bedömning av Klimatfondens instrument. Samtidigt undersöker man om det finns ett 
eventuellt behov av tillskottskapital. Dessutom ser man över Klimatfondens 
kapitalbelopp i förhållande till kontinuiteten i verksamheten. 

7. Rapportering till ägaren 

Bolaget ska en gång i kvartalet rapportera om sin verksamhet till arbets- och 
näringsministeriet samt till statsrådets kansli, finansministeriet, miljöministeriet och 
kommunikationsministeriet. 

Rapporterna ska bland annat omfatta 

- bolagets marknadsöversikt, 

- information om bolagets resultat- och balansräkning, 

- gjorda investeringar och verksamhetens effekter, inklusive mätarnas utfall vad gäller 
klimateffekterna, 

- utvecklingen av innehavet, 

- försäljningsinkomster och försäljningsvinster, 

- kommentarer och en framtidsbedömning som gäller bolaget, 

- andra särskilt avtalade ärenden. 

Liksom andra statligt ägda bolag ska bolaget lägga fram en ekonomisk kvartalsrapport 
för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli i enlighet med avdelningens 
anvisningar. 

8. Rapportering till det finanspolitiska ministerutskottet 
 

Arbets- och näringsministeriet ska årligen rapportera om Klimatfondens verksamhet 
till det finanspolitiska ministerutskottet, och därtill ska betydande händelser 
rapporteras separat. Utöver att tillhandahålla sedvanliga ekonomiska basuppgifter är 
syftet med rapporteringen att förse utskottet med information med vars hjälp det kan 
kontrollera att de strategiska villkoren uppfylls och att målen uppnås. 

 

BILAGOR:  Klimatfondens effektmodell och kriterier (Bilaga 1) 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 1 

Klimatfondens effektmodell och kriterier 
 

”Klimatfonden Ab är ett bolag med specialuppgifter, vars verksamhet är inriktad på 
att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och 
främja digitaliseringen. Klimatfondens uppgift är att minska de finländska företagens 
koldioxidavtryck och stärka deras koldioxidhandavtryck samt att främja innovativa 
klimat- och digitaliseringslösningar i syfte att minska växthusgasutsläppen och 
effektivisera användningen av naturresurser. Klimatfonden kan även finansiera andra 
digitaliseringsprojekt.” 

Ett statsägt bolag med specialuppgifter som kompletterar privata och offentliga 
aktörer ska fästa särskild uppmärksamhet vid att dess finansieringsandelar har en 
tydlig positiv effekt på genomförandet av finansieringen som helhet och dessutom ska 
mer omfattande positiva samhällseffekter kunna påvisas. 

I denna bilaga beskrivs en referensram för Klimatfondens effektmodell och kriterier, 
som används som riktlinje för hur fondens verksamhet ska inriktas. När det är fråga 
om digitaliseringsprojekt iakttas kriterierna i tillämpliga delar. Kriterierna avser 
Klimatfondens finansieringsverksamhet med undantag av finansiering i form av 
understöd. Kriterierna för denna typ av finansiering fastställs senare, när 
understödens roll i Klimatfondens verksamhet har specificerats.  

Klimatfondens effektmodell och utnyttjande av befintliga referensramar 
 
”När Klimatfonden fattar ett investeringsbeslut ska den bedöma vilka effekter 
investeringen har på klimatförändringen. Vidare ska bolaget beakta på vilket sätt 
investeringen påverkar utvecklingen i fråga om naturens mångfald. I kriterierna 
beaktas mätare på kort och lång sikt som är ändamålsenliga med tanke på 
bekämpningen av klimatförändringen, varvid internationella standarder utnyttjas i 
tillämpliga delar.”   

Målet för ett bolag med specialuppgifter är huvudsakligen att få till stånd de 
samhällseffekter som anges i handlingsdirektivet. För att bolagets verksamhet ska 
inriktas på den samhällsförändring som eftersträvas ska beslut grunda sig på kriterier 
som på ett balanserat sätt täcker de eftersträvade effekterna. 

Det finns ett flertal relevanta referensramar och kriterier som i tillämpliga delar ska 
beaktas vid beredningen av Klimatfondens investeringsbeslut. Dessa är bland annat 
EU:s klassifikationssystem för hållbar finansiering, den s.k. EU-taxonomin, FN:s mål för 
hållbar utveckling, villkoren i EIB:s utlåningspolitik samt de kriterier för hållbar 
återhämtning som sammanställts av en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet. 
Kontaktpunkter med dessa har inkluderats i de kriterier som presenteras i nästa 
avsnitt. 



 

 
 
Kriterier i tre steg som ska beaktas vid investeringsbeslut 
 
”För Klimatfondens investeringar utformas en utvärderingsmodell i tre steg som 
består av ekonomiska och andra tröskelvärden, övergripande effektmål samt mer 
specifika effektmål för varje finansieringsobjekt. Varje investering ska uppfylla 
tröskelvärdena.  

När tröskelvärdena uppfylls görs den slutliga jämförelsen och valet av objekt utifrån 
effektmålen.” 

Bedömningen av alla investeringsbeslut grundar sig på kriterier i tre steg: 

 

1. Tröskelvillkor:  
• Definition: Varje finansieringsbeslut ska uppfylla tröskelvillkoren. När 

tröskelvillkoren uppfylls sker prioriteringen och jämförelsen av 
finansieringsmöjligheterna huvudsakligen utifrån Klimatfondens effektkriterier 
och en granskning av de enskilda finansieringsobjekten. 

• Tröskelvillkor:  
1. Varje investeringsobjekt ska bland annat i fråga om kompetens och 

finansiering ha en trovärdig plan för affärsverksamhet som åtminstone 
är självbärande. Klimatfondens tidsperspektiv för granskning av 
lönsamheten kan vara längre än normalt. 

2. Det verifierade mervärdet av finansiering via Klimatfonden som en del 
av finansieringshelheten: Klimatfondens finansieringsandel leder till att 
investeringen över huvud taget genomförs eller sker tidigare, i större 
utsträckning eller med inriktning på Finland. 

3. Investeringen godkänns vid en s.k. ”do no significant harm”-granskning 
inom ramen för EU-taxonomin. 
 

2. Klimatfondens effektkriterier:  
• Definition: När tröskelvillkoren uppfylls sker prioriteringen av 

finansieringsobjekten i första hand utifrån effektkriterierna och en granskning av 
de enskilda finansieringsobjekten. Effektkriterierna bedöms i samband med 
varje finansieringsbeslut. Före ett beslut utformas dessutom en mekanism för 
verifiering och uppföljning av de eftersträvade effekterna. 

• Effektkriterier: 
1. Potential för utsläppsminskningar i Finland och på global nivå 
2. Produktivitetspotential 

 Potentialen kan bedömas exempelvis utifrån bidraget till FoUI 
eller till Finlands kunskapskapital. 

 Produktivitetspotentialen är också direkt kopplad till 
sysselsättningseffekter med stort mervärde. 

3. Överensstämmelse med EU-taxonomin (ja/nej) 
 Som en del av överensstämmelsen med taxonomin görs utöver 

en ”do no significant harm”-granskning även en bedömning av 
aspekterna ”substantial contribution” och ”minimum 
safeguards”. 

  



 

 
 
 

 Med beaktande av att EU-taxonomin ännu inte är heltäckande 
är en strikt tolkad överensstämmelse med taxonomin en fördel 
för ett finansieringsobjekt, men inte ett nödvändigt villkor.  

4. Affärspotential, produktivitetsvinster och mervärde som finansieringen 
möjliggör för aktörer som är registrerade i Finland.  

 
 

3. Objektspecifik granskning: 
 

• Definition: Klimatfondens verksamhet rör ett begränsat antal till beloppet 
mycket betydande finansieringar. De enskilda finansieringsobjekten kan 
representera mycket varierande branscher. För att ansvarsfulla 
investeringsbeslut ska kunna fattas krävs det därför en mycket grundlig analys 
och bedömning av de enskilda projekten. Beroende på finansieringsobjektet kan 
mycket varierande aspekter vara av central betydelse med tanke på såväl 
effekterna som riskerna. En objektspecifik analys kan beroende på objektet 
fördjupa bedömningen av bland annat effekterna på den biologiska mångfalden, 
exportpotentialen och frågor som gäller social rättvisa. 

• Om sådana andra indirekta effekter används som väsentliga kriterier för ett 
beslut ska man i analys- och beredningsskedet kunna kvantifiera de 
eftersträvade indirekta effekterna och utforma en mekanism för verifiering och 
uppföljning även av dessa effekter efter en eventuell investering. 

• Vid den objektspecifika granskningen kan man även tillämpa de kriterier som 
sammanställts av arbetsgruppen för hållbar återhämtning och FN:s mål för 
hållbar utveckling (SDGs). 

• Vid den objektspecifika granskningen beaktas en koppling till EU-finansiering och 
möjligheter att dra nytta av exempelvis EU-finansiering. Om objektet även har 
ansökt om EIB-finansiering tillämpas villkoren i EIB:s utlåningspolitik.  

Bild 1: Investeringsfondens kriterier i tre steg 
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