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FINNFUNDIN KEHITYSPOLIITTINEN ERITYISTEHTÄVÄ SEKÄ OMISTAJA- JA KEHITYSPOLIITTISET TAVOITTEET VUODELLE 2018
Tässä muistiossa ulkoasiainministeriö määrittelee Finnfundin kehityspoliittisen erityistehtävän sekä
asettaa Finnfundin toiminnalle kehityspoliittiset ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät tavoitteet
vuodelle 2018. Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan keväällä 2019.
Finnfund eli Teollisen yhteistyön rahasto Oy on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, jonka enemmistöomistaja on Suomen valtio. Finnfund on valtion erityistehtävää hoitava yhtiö, joten valtiolla on omistajana
ensisijaisesti yhteiskunnallisia tavoitteita, vaikka yleistavoitteena on, että toiminta on myös taloudellisesti
kannattavaa.
Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen (13.05.2016) mukaan
erityistehtäviä toteuttavissa yhtiöissä valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman
hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen. Tätä arvioidaan ensisijaisesti sillä
perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla kyseinen yhtiö toteuttaa niitä tavoitteita ja tehtäviä, jotka
kyseisen tehtävänalan hallinnosta vastaava ministeriö on sille asettanut, eli miten se täyttää
yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä.
Ministeriön omistajaohjauksen tavoitteena on edistää sitä, että Finnfundilla on riittävästi resursseja ja
osaamista toteuttaa sille laissa määrättyä erityistehtävää. Omistajaohjauksen tulee olla ennustettavaa ja
pitkäjänteistä. Ministeriö laatii yhtiön toimintaa ohjaavat tulostavoitteet. Omistaja-ohjauksen tavoitteet
liittyvät poliittisissa linjauksissa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja indikaattoreihin, kun taas yhtiön
johtokunta vastaa yhtiön strategian laatimisesta ja liiketoiminnallisesta päätöksenteosta.
1. Finnfundin toiminnan tavoitteet 2018
Finnfundin erityistehtävä on kehityspoliittinen eli yhtiö toimii yhtenä Suomen kehityspolitiikan ja
kehitysyhteistyön kanavana. Finnfund on Suomen kehityspolitiikan tärkein väline kehitysmaiden
yksityisen sektorin tukemisessa. Suomen kehityspoliittiset tavoitteet ja painotukset määritellään kullekin
hallituskaudelle kehityspoliittisessa linjauksessa. Omistajaohjaukseen sisältyy tavoitteita myös yksittäistä
hallituskautta pidemmälle ajanjaksolle.
Valtioneuvoston kehityspoliittisessa selonteossa (4.2.2016) Finnfundin toiminnasta linjataan, että yhtiön
sijoitukset kehitysmaihin tulee palvella kehitysmaiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Lisäksi
todetaan, että yhtiö tukee hankkeita, jossa on Suomelle tärkeää päämäärää tai suomalainen yritys
mukana. Selonteossa todetaan myös, että Finnfundin rahoitustoiminnan painopiste tulee olla köyhissä
kehitysmaissa.
Selonteon
linjausten
toimenpanemiseksi
ja
mahdollisimman
laajojen
kehitysvaikutusten
aikaansaamiseksi UM on asettanut yhtiön toiminnalle neljä reunaehtoa; 1) kohdistuminen oikeisiin maihin
(matalan tulotason ja alemman keskitulotason maat (LDC, LIC ja LMIC) sekä hauraat valtiot ja muut
poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa olevat maat (esim. pakolaiskriisin lähtö-, kauttakulku- ja
kohdemaat), joissa riskiä sietävää pitkäaikaista pääomaa on niukasti saatavilla ja rahoituksen lisäarvo
siten suurin, 2) kohdistuminen oikeille sektoreille (mm. uusiutuva energia, kestävä metsätalous,

ruokaturva, valmistava teollisuus, innovatiiviset kasvusektorit), niiden taloudessa ja muussa
yhteiskunnassa tapahtuvien kerrannaisvaikutusten takia, 3) vastuullisuus (ympäristö-, yhteiskuntavastuuja ihmisoikeusnäkökulmat tarpeellisessa määrin huomioiden) sekä 4) kannattavuus. Näiden ehtojen
toteutuminen käytännössä varmistaa suotuisten kehitysvaikutusten aikaansaamiseen.
Finnfundin toimintaa arvioidaan suhteessa kehityspoliittisiin tavoitteisiin ja yhtiön toiminnan kehittämiseen
liittyviin tavoitteisiin. Kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista seurataan indikaattoreilla jotka mittaavat
yritys- ja sidosryhmäkohtaista sekä koko yhteiskuntaa koskevaa muutosta. Kehityspoliittisia
indikaattoreita ovat: 1) Kehitysvaikutuksiltaan hyviksi tai erinomaisiksi arvioitujen hankkeiden osuus
kaikista uusista sijoituspäätöksistä (%), 2) Työpaikat rahoitettavissa hankkeissa (kpl), 3) Hankkeista
hyötyvät viljelijät (kpl), 4) Verotulot ja maksut (€), 5) Matalan ja alemman keskitulotason maihin
kohdentuvat sijoitukset osuutena Finnfundin uusista sijoituspäätöksistä euromääräisesti (%), 6) Köyhää
väestönosaa suoraan palvelevien hankkeiden osuus tehdyistä päätöksistä (%), 7) Rahoituksen lisäisyys;
riskirahoituksen osuus päätöksistä (%), 8) Uusien investointien toimialajako (%), 9) Ilmastonmuutoksen
mitigointi (Co2) ja 10) Tuotettu energia (kWh). Finnfundin toiminnan kehittämiseen liittyvät indikaattorit
ovat: 11) Toimintakulujen osuus sijoitusomaisuudesta (%), 12) Yhtiön oman pääoman tuotto
viisivuotiskauden liukuvana keskiarvona (%), 13) Finnfundin omavaraisuusaste (%), ja 14) HRBA on
integroitu hankesykliin (%).
Indikaattorit ja niiden tavoitetasot vuodelle 2018 esitellään yksityiskohtaisesti muistion lopussa olevassa
taulukossa.
Hallituskaudella Finnfundin tasetta on vuonna 2016 vahvistettu EUR 130 miljoonan
vaihtovelkakirjalainalla ja vuonna 2017 EUR 10 miljoonan pääomakorotuksella. Vuonna 2018 Finnfundin
pääomaa korotetaan EUR 10 miljoonalla, tehdään päätös vuoden 2015 lopussa loppuneen
erityisriskirahoitusinstrumentin uudelleenaloittamisesta ja neuvotellaan mahdollisesta uudesta
vaihtovelkakirjalainasta.
Vuonna 2018 toteutetaan myös Finnfundin ensimmäinen kokonaisevaluaatio. Evaluaatio ja
vaihtovelkakirjalaina-neuvottelut
kytkeytyvät
Finnfundin
kehityspoliittisten
tavoitteiden
seuranataindikaattoreiden kehittämiseen. Indikaattoreiden kehittämisessä huomioidaan evaluaation
suositukset ja vaihtovelkakirjalainaneuvotteluiden yhteydessä ilmeneviä poliittisia painopistealueita. UM
tulee näiden prosessien yhteydessä tekemään kokonaisarvion nykyisten tavoiteindikaattoreiden
kehittämistarpeista ja sopimaan uudesta indikaattori ja tavoitekokonaisuudesta vuoden 2019
omistajaohjausmuistion yhteydessä. Yhtiön lakisääteinen mandaatti ja kehityspoliittisen selonteon
linjaukset tulevat pitämään keskeisimmät tavoitteet samana mutta niitä mittavat indikaattorit voivat
muuttua. Tavoitetason muutokset ovat myös mahdolliset liittyen esim. sektorivalintoihin ja
poikkileikkaaviin teemoihin (esim. naisyrittäjyys, säälliset työpaikat ja opetus).
Finnfund on osa Team Finland verkostoa, joka kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset
kansainvälistymispalvelut suomalaisille yrityksille. Finnfund tulee vuoden 2018 aikana jatkamaan
aktiivista panostamistaan Team Finland yhteistyön kehittämiseksi.
Finnfund –laissa yhtiön toiminta-alueeksi määritellään OECD:n kehitysapukomitean määrittelemät
kehitysmaat. Lisäksi Finnfund voi valtioneuvoston voimassa olevan päätöksen perusteella rahoittaa
hankkeita Venäjällä. UM ryhtyy vuoden 2018 aikana valmistelemaan valtioneuvoston päätöstä Venäjän
poistamiseksi rahoituskelpoisten maiden listalta.

2. Finnfundin kehityspoliittinen erityistehtävä
Finnfundia koskevan lain1 mukaan yhtiön tulee edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä
ohjaamalla henkisiä ja aineellisia voimavaroja näiden maiden teolliseen ja muun taloudellisen
yritystoiminnan kehittämiseen. Finnfund on voittoa tavoitteleva, mutta se ei maksa osinkoa omistajilleen,
vaan käyttää tuloksensa kehityspoliittiseen erityistehtäväänsä. Yhtiö rahoittaa kehitysmaihin perustettavia
ja niissä toimivia yrityksiä, joihin liittyy suomalainen intressi.
Finnfundin tulee aktivoida ja kannustaa suomalaisia yrityksiä yhteistyöhön. Hankkeisiin on sisällyttävä
suomalainen intressi. Suomalainen sisältö ei kuitenkaan riitä hyväksymisperusteeksi, vaan hankkeen on
luotava vahvoja positiivisia kehitysvaikutuksia, ja se tulee toteuttaa vastuullisesti. Suomen
kehityspolitiikan näkökulmasta erityisen kannatettavia hankkeita varsinkin köyhimmissä maissa (LDC,
LIC, LMIC) sekä hauraissa valtioissa ja muissa poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa olevissa maissa
(esim. pakolaiskriisin lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaat) voidaan rahoittaa myös ilman suomalaista
osallistumista.
”Teollinen kehitys” tarkoittaa laajasti ymmärrettynä erityisesti talouden tuotannollisen kapasiteetin
kilpailukyvyn kehittämistä. Finnfundin erityinen kehityspoliittinen tehtävä on Finnfundin rahoituksen
mahdollistama suomalaisten yritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden mobilisointi sijoittamaan
yksityisen sektorin hankkeisiin kehitysmaissa kestävää kehitystä, köyhiä hyödyttävää ja eriarvoisuutta
vähentävää talouskasvua edistävällä tavalla.
Finnfundin toiminnan tulee tuottaa lisäarvoa verrattuna Suomen muihin kehitysyhteistyön
rahoituskanaviin ja yksityissektorin kaupalliseen rahoitukseen. Finnfundin toiminnan lisäarvo muihin
rahoituskanaviin nähden on yksityisen sektorin resurssien mobilisoimisessa kehitystavoitteiden
saavuttamiseksi. Yhdessä Finnfundin rahoituksen kanssa yritykset investoivat mm. työpaikkojen
luomiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Ne rakentavat kehitysmaiden infrastruktuuria ja tuottavat
verotuloja sekä uusia ja parempia palveluja. Finnfundin vahvuus kehitysyhteistyön välineenä on sen
kyvyssä tuottaa rahoituksellisesti kestävää kehitystä. Kansainvälisiin ja monenkeskisiin kehitysrahoittajiin
verrattuna Finnfundin lisäarvo on siinä että se rahoittaa pienempiä yrityksiä ja hankkeita ja panostaa
siihen, että suomalaisten yritysten osaamista ja voimavaroja katalysoidaan kehitysmaihin.
Lisäarvo kaupallisiin rahoittajiin verrattuna on Finnfundin kyky ja halu ottaa riskiä ja tarjota pitkäaikaista,
”kärsivällistä” pääomaa. Finnfund tuo myös lisäarvoa siinä, että se arvioi sijoitukset kokonaisvaltaisesti
kestävän kehityksen näkökulmasta ja edellyttää vastuullisuutta rahoituksensa ehtona. Finnfundin
kaltaiset kehitysrahoittajat ovat usein kehitysmaiden yritysten harvoja mahdollisuuksia saada
kasvupääomaa.
3. Finnfundin rahoituksen vaikutusmekanismi
Finnfundin toiminnan ja tuloksellisuuden painopiste on sen rahoittamissa yrityksissä sekä niiden
lähimmissä sidosryhmissä. Finnfund katalysoi yksityistä rahoitusta jakamalla ja pienentämällä
investointiin sisältyvää riskiä, edesauttamalla asiantuntemuksellaan investointimahdollisuuksien
rahoitettavuutta ja tarjoamalla sellaista rahoitusta, josta on puutetta. Finnfund pyrkii rahoittamaan
erityisesti hankkeita, jotka tavalla toisella avaavat uraa ja näyttävät esimerkkiä. Joissakin hankkeissa
Finnfund toimii investointien kokonaisrahoituksen tarvitsemana ankkurisijoittajana. Finnfundin panos on
siis muihin rahoittajiin nähden lisäistä. Seurauksena yksityisiä pääomia kohdentuu kokonaan uusille
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markkinoille ja toimialoille.
Finnfundin rahoitus luo työpaikkoja sekä kasvattaa palkkasummaa ja pääomia. Rahoituksensa ehdoilla ja
aktiivisen omistajuuden keinoin Finnfund myös ylläpitää ja kohentaa rahoittamiensa yritysten
vastuullisuutta ympäristö- ja yhteiskunta-asioissa, työoloissa (terveys ja turvallisuus) sekä hallinnossa
(corporate governance). Tutkimusten mukaan kehitysmaiden yritysten näkökulmasta Finnfundin kaltaiset
kehitysrahoituslaitokset toimivat juuri kohdeyritysten sisäisen hallinnon kehittämisessä paremmin kuin
puhtaasti kaupallisin perustein toimivat rahoituslaitokset. Lisäisyys on siis myös laadullista.
Toimialatasolla Finnfundin rahoitus voi merkittävällä tavalla kehittää markkinoita, mm. niihin osallistuvien
tahojen toimintatapoja kohentamalla sekä lisäämällä investointihalukkuutta. Rahoitusmarkkinoilla moni
Finnfundin rahoittama pienrahoituslaitos, pankki tai rahasto on kyennyt laajentamaan tarjoamiensa
rahoitustuotteiden ja -palveluiden valikoimaansa sekä asiakaskuntaansa.
Koko yhteiskunnan tasolla Finnfundin rahoitus vaikuttaa välillisesti. Yritykset tuottavat palveluja, työtä,
verotuloja ja puhtaan ympäristön kaltaisia julkishyödykkeitä. Työpaikkoja syntyy lisäksi
alihankintaketjuissa lisääntyvän kysynnän, aiempaa halvempien ja/tai laadukkaampien tuotteiden ja
palvelujen sekä talouden kokonaiskysyntää stimuloivan tulonmuodostuksen ansiosta yhteiskuntaan
paljon rahoitettua yritystä laajemmin. Finnfundin rahoittamat yritykset maksavat toimintamaissaan
välittömiä ja välillisiä veroja sekä monia erilaisia maksuja. Näin ne lisäävät resursseja, joilla julkinen
sektori voi tarjota kansalaisille koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kaltaisia palveluja.
Globaalisti Finnfundin lisäarvo on maailmanlaajuisten julkishyödykkeiden tuottamisessa. Erityisesti
uusiutuviin energianlähteisiin, energia- ja materiaalitehokkuushankkeisiin sekä luonnonvarojen kestävään
käyttöön investoimalla yhtiö vähentää kasvihuonekaasuja, tukee kestävien tuotantotapojen käyttöönottoa
ja vähentää ympäristöön, esimerkiksi suojeluarvoiltaan merkittäviin metsiin kohdistuvaa painetta.
4. Finnfundin yritysvastuun ohjaus
Finnfund on osa kansainvälisten ja kansallisten kehitysrahoituslaitoslaitosten yhteisöä ja yhtiön tehokas
toiminta vaatii toimimista tämän yhteisön yhteisten toimintatapojen mukaisesti. Euroopan
kehitysrahoittajien yhteistyöjärjestön (Association of European Development Finance Institutions; EDFI)
jäsenenä Finnfund on aktiivinen toimia yhteisön toimintatapojen kehittämisessä.
Finnfund tulee toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (UNGP) mukaisesti.
Maailmanpankin kansainvälisen rahoitusyhtiön yksityistä sektoria varten kehittämät standardit (IFC
Performance Standards) ovat kansainvälinen kehitysrahoittajien käytössä asiakkaiden sosiaalisen ja
ympäristöllisen vastuullisuuden varmistamistyökaluna. Standardit sisältävät ihmisoikeussopimuksiin
perustuvia vaatimuksia mm. liittyen työtekijöiden oikeuksiin, haavoittuvien ihmisryhmien suojeluun ja
yhteisökonsultaatioihin. Näihin standardeihin sitoutuminen on Finnfundin rahoituksen ehto. Niiden
toteutumista ja kehittämistä tulee myös seurata hankkeen edetessä. Finnfundin tulee vuoden 2018
aikana ottaa käyttöön valitusmekanismi sijoituksilleen, jotta ihmiset ja yhteisöt, joihin sijoitus vaikuttaa,
voivat tuoda huolensa esille. Valitukset on käsiteltävä perusteellisesti ja ripeästi ja niiden on johdettava
tarvittaviin toimiin. Yhteydenottajan turvallisuutta tulee myös huomioida.
Suomi toteuttaa kehityspolitiikassaan ihmisoikeusperusteista lähestymistapaa. Rahoitusta saavien
yritysten on huomioitava ihmisoikeudet toiminnassaan ja tehtävä työtä niiden edistämiseksi2. Finnfundin
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odotetaan raportoivan yhteiskuntavastuuperiaatteiden ja ihmisoikeusperustaisuuden toteutumisesta
toiminnassaan yhtiön yritysvastuuraportissa keväällä 2018.
Finnfund toteuttaa osaltaan Suomen verotus ja kehitys toimintaohjelmaa 2016-2019 ja tulee ottaa
käyttöön oma veropolitiikka viimeistään vuoden 2018 aikana. Veropolitiikassa määritellään tarkemmin
mitkä verotusperiaatteet tulee soveltaa yksittäisissä sijoituksissa. Veropolitiikassa tulee linjata verojen
maksusta eri maihin tuotetun lisäarvon mukaisesti, aggressiivisen verosuunnittelun kieltämisestä ja
sijoitusten verovaikutusten ymmärtämisestä valmistelu, sopimus, toteutus ja irrotusvaiheissa. Näitä
periaatteita sovelletaan jo laajalti Finnfundin toiminnassa mutta niiden kokoaminen yhteen
politiikkalinjaukseen tulee jäntevöittämään niiden toimenpanoa. Finnfund edellyttää, että sijoituksissa
käytettyjen holdingyhtiöiden omistus- ja rahoitusrakenteiden tulee olla läpinäkyviä Finnfundille sekä
veroviranomaisille. Finnfundin tulee yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa selvittää mahdollisuuksia
holdingyhtiöiden ja niiden verotustietojen julkisuuden lisäämiseksi.
Finnfund käyttää pääomasijoitusrahastoja ja rahoituslaitoksia erityisesti kaikkien vaikeimpien
toimintaympäristöjen yritysten rahoittamisessa. Pääomasijoitusrahastojen avulla voidaan mobilisoida
yksityistä rahoitusta ja muita resursseja erityisen haasteellisiin kohteisiin. Rahastojen kautta tapahtuvan
sijoittamisen tulee olla läpinäkyvää, ja yhtiön tulee jatkuvasti kehittää rahastojen kautta rahoitetuista
hankkeista raportointia vuosikertomuksessaan. Yhtiö voi jatkossakin käyttää pääomasijoitusrahastoja,
vaikka toiminnan pääpaino onkin suorissa sijoituksissa.
Finnfund ei ole vuoden 2013 alusta lähtien saanut tehdä rahastosijoituksia sellaisten lainkäyttöalueiden
kautta, joiden lainsäädäntö ei OECD:n Global Forumin3 tekemän arvion mukaan ole yhteensopiva
kansainvälisten standardien kanssa ja/tai joista OECD:n Global Forum on todennut, että lainsäädäntöä ei
sovelleta kansainvälisten standardien mukaisesti tai sitä sovelletaan vain osittain (non-compliant/partially
compliant). EU:n neuvosto on 5.12.2017 päättänyt veroasioissa yhteistyökyvyttömien lainkäyttöalueiden
listasta (15429/17). Finnfund ei myöskään saa tehdä rahastosijoituksia tässä listassa tai sen päivityksissä
mainittujen lainkäyttöalueiden kautta.
Finnfundin tulee noudattaa hallituksen ohjeistusta valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten
verojen raportoinnista. Raportointi tulee toteuttaa osana yritysvastuuraporttia, vuosikertomusta tai
erillisenä raporttina keväällä 2018 vuodelta 2017 maksettavista ja tilitettävistä veroista.
Johtuen Finnfundin yhä tärkeämmästä roolista Suomen kehitysyhteistyössä ja kehityspoliittisessa
keskustelussa, vuoropuhelua Suomen kehityspolitiikan eri sidosryhmien kanssa tulee vahvistaa ja
toiminnan läpinäkyvyyttä lisätä. Finnfundin tulee julkaista kaikki yhtiön strategisen tason suunnitteluun ja
toiminnan vastuullisuuteen liittyvät politiikkalinjaukset sekä niiden pohjalta uudistettujen työkalujen
menetelmät esim. kehitysvaikutusten ja vastuullisuuden lisäämiseksi. Finnfundin toimintaa ohjaavien
politiikkalinjausten valmistelussa tulee myös konsultoida keskeisiä sidosryhmiä.
Finnfund on vuosina 2016 ja 2017 uudistanut tiedonantopolitiikkansa, joka muodostaa minimin
sijoituksista julkaistavalle tiedolle. Tiedonantopolitiikan päivitystyö jatkuu myös vuonna 2018,
pyrkimyksenä lisätä julkisesti saatavilla olevat sijoituskohtaiset tiedot. Finnfund tulee neuvotteluissaan
uusien asiakkaiden kanssa pyrkimään avoimuuden lisäämiseen ja siihen, että mahdollisimman paljon
hanketietoa voidaan julkaista. Tärkeitä tällaisia tietoja ovat mm. sijoitusten koot ja laatu (pääomasijoitus,
laina vai takaus).
Suomi osallistuu aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja Finnfundilla on tärkeä rooli tässä työssä.
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huomioidaan
sijoitussalkun
koostumuksessa
ja
sijoitusten
mitigointivaikutuksia seurataan kehitysrahoituslaitosten harmonisoitujen laskentaohjeistusten perusteella.
Laskelmat tulee noudattaa IPCC:n ja kasvihuonekaasuprotokollan metodologiaa. Finnfund tulee arvioida
kaikkien sijoitusten ilmastovaikutuksia ennen sijoituspäätöstä. Lisäksi Finnfund ei voi sijoittaa
turvevoiman käyttöön liittyvään toimintaan.
5. Finnfundin toiminnan ja sen kehitysvaikutusten seuranta ja arviointi
Finnfundin rahoittamilla hankkeilla on usein lukuisia, toisinaan myös keskenään kilpailevia tai toisiaan
poissulkevia (trade-off) kehitysvaikutuksia (esimerkiksi luotujen työpaikkojen määrä ja niiden palkkataso).
Tavoitteet asetetaan tämän takia koko investointisalkun tasolle; jokaisen yksittäisen investoinnin ei
tarvitse tuottaa kaikkia mahdollisia yksittäisiä kehitysvaikutuksia.
Alla tehdään ero myös raportoitavien ja tavoitetason sisältävien indikaattoreiden välille. Kaikista
tavoitteista tulee raportoida indikaattorien avulla, mutta tavoitetaso asetetaan vain osalle indikaattoreista.
On myös huomattava, että useiden tavoitteiden ja niitä kuvaavien indikaattorien osalta on mahdotonta
arvioida, mikä osa on saavutettu juuri Finnfundin panostuksen ansiosta (additionality, attribution). Siksi
indikaattorien arvot kerätään ja ilmoitetaan koko yrityksen tasolla, erottelematta Finnfundin spesifistä
osuutta vaikutuksen aikaansaamisessa. Tavoitteiden pääpaino on Finnfundin toiminnan
vaikutusmekanismin mukaisesti yritysten ja niiden lähimpien sidosryhmien tasolla. Laajempia, koko
yhteiskuntaa koskevia kehitysvaikutuksia seurataan yksittäisin kvantitatiivisin indikaattorein.
Finnfund tulee vuoden 2018 aikana ottaa käyttöön OECD DAC:n sukupuolten välistä tasa-arvoa
mittaavat indikaattorit (OECD DAC Gender Markers) uusissa sijoituspäätöksissä. Indikaattorin lisäämistä
vuoden 2019 omistajaohjausmuistion seurantataulukkoon selvitetään vuoden 2018 käytönottoprosessin
kokemusten perusteella.
Finnfund jatkaa arviointipolitiikkansa ja DEAT arviointityökalunsa kehittämistä yleisesti hyväksyttyjen
kehitysrahoituslaitosten arviointiperiaatteiden mukaisesti. Finnfund tulee vuoden 2018 aikana
julkaisemaan kehitysvaikutusraportointivälineensä (DEAT).

LIITE 1.
FINNFUNDIN OMISTAJA- JA KEHITYSPOLIITTISET TAVOITTEET
SEURANTAMATRIISI
Tavoitetaso
vuoden 2017
indikaattorin
mukaan
(suluissa vuoden
2016 tulos)

Tavoite 2018

Huomioita

Finnfundin Kehityspoliittiset tavoitteet
1. Kehitysvaikutuksiltaan hyviksi
tai erinomaisiksi arvioitujen
hankkeiden osuus kaikista
uusista sijoituspäätöksistä (%)

60% (80%)

60%

Finnfundin kehitysvaikutusvälinettä (DEAT) ja sitä
täydentävää informaatiota
käyttäen.

2. Työpaikat rahoitettavissa
hankkeissa

Raportoitava
(25 600)

Raportoitava

Tilanne raportoiva vuoden
lopussa.

3. Hankkeista hyötyvät viljelijät

Raportoitava
(15 812)

Raportoitava

Koskee hankkeita, jotka
jalostavat alkutuotteita tai
joille viljelijät tuottavat
tuotantopanoksia

4. Verotulot ja maksut

5. Matalan ja alemman
keskitulotason maihin
kohdentuvat sijoitukset
osuutena Finnfundin uusista
sijoituspäätöksistä.
Euromääräisesti (%)

6. Köyhää väestönosaa suoraan
palvelevien hankkeiden osuus
tehdyistä päätöksistä
7. Rahoituksen lisäisyys;
riskirahoituksen osuus
päätöksistä

Raportoitava
(EUR 285 m.)

75% (87 %)

40% (67%)

Raportoitava
(67 %)

Raportoiva

75%

Toimintamaahan maksetut
verot ja maksut (Kaikki
hankeyhtiön julkiselle
sektorille tilittämät verotulot
ja maksut).
Myös hauraisiin valtioihin ja
muihin poikkeuksellisen
haastavissa tilanteissa
oleviin maihin (esim. LähiIdän pakolaiskriisin lähtö-,
kauttakulku- ja kohdemaihin)
kohdistuvat sijoitukset
lasketaan mukaan Finnfundin
kehitysvaikutus-välinettä
(DEAT) ja sitä täydentävää
informaatiota käyttäen.

40%

Raportoitava

Oman pääoman ehtoinen,
välirahoitus sekä kaikkein
riskipitoisimpaan luokkaan
(CCC) kuuluvat lainat, %
päätösten euromääräisestä
summasta.

8. Uusien investointien
toimialajako

Raportoitava
(48 %)

9. Ilmastonmuutoksen mitigointi

Raportoitava
(3 132 501 t)

10. Tuotettu energia

Raportoitava
(3 124 GWh)

Raportoitava

Raportoitava
Raportoitava

% uusista investoinneista
uusiutuvan energiaan,
kestävään metsätalouteen tai
ruokaturvaan.
Vältetty Co2

kWh

Finnfundin toiminnan kehittäminen

11. Toimintakulujen osuus
sijoitusomaisuudesta

< 2% (1,6 %)

12. Yhtiön oman pääoman tuotto
viisivuotiskauden liukuvana
keskiarvona

> 2% (1,0 %)

13. Finnfundin omavaraisuusaste %
(oma pääoma / taseen
loppusumma

Raportoitava
(57 %)

14. HRBA integroitu hankesykliin
Periaatteet kirjoitettu auki ja
toteutettu osana
hankevalmistelua uusissa
hankkeissa

Raportoitava
(prosessi
piloottikäytössä)

<2%

> 2%

Laaja salkku (Huomioitava
poikkeaman mahdollisuus
pääomankorotuksesta
riippuen)
(Huomioitava poikkeaman
mahdollisuus pääomankorotuksesta riippuen)

Raportoitava

Raportoitava

Tarkistettu kehitysrahoittajien
käyttämien standardien ja
välineiden yhteensopivuus
YK:n periaatteiden kanssa ja
käytetty näitä välineitä
hankkeiden HRBA:ssa.

