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F
innfund on kehitysra-
hoittaja, joka rakentaa 
kestävämpää maailmaa 
sijoittamalla vastuullisiin 
ja kannattaviin yrityksiin 

kehitysmaissa, joihin liittyy suoma-
lainen intressi. Finnfund, viralliselta 
nimeltään Teollisen yhteistyön 
rahasto Oy, on valtioenemmistöinen 
erityisrahoitusyhtiö, joka toteuttaa 
kehityspoliittista erityistehtävää ja 
toimii ulkoministeriön omistajaoh-
jauksessa. 

Finnfund tarjoaa kehitysmais-
sa toimiville yksityisille yrityksille 
oman pääoman ehtoista rahoitusta 
ja velkapääomaa sekä kehitysmaa-
investointeihin liittyvää erityisosaa-
mista. Edellytämme kaikilta hank-
keilta kannattavuutta, ympäristöä 
ja yhteiskuntaa koskevaa vastuulli-
suutta sekä mitattavia kehitysvaiku-
tuksia kohdemaassa.

Finnfundin vuoteen 2025 asti 
ulottuvan strategian mukainen visio 
on olla arvostettu kumppani ja vai-
kuttavuuden edelläkävijä eurooppa-
laisessa kehitysrahoituksessa. 

Strategia painottaa kestävälle 
kehitykselle tärkeitä toimialoja ku-
ten uusiutuvaa ja päästöjä vähen-
tävää energiantuotantoa, kestävää 
metsätaloutta, kestävää maatalout-
ta sekä rahoitusalaa. Finnfund voi 
rahoittaa myös muita toimialoja.

Yhtiön strategiassa korostuvat: 

• Hankkeiden kehitysvaikutusten 
saavuttaminen, vaikutusten 
analysointi ja niistä viestiminen.

• Toiminnan volyymin 
 kasvattaminen ja varojen 
 kohdentaminen vastuullisiin,  
 vaikuttaviin ja kannattaviin 
 hankkeisiin.

• Lisärahoituksen hankkiminen 
 ja yksityisten sijoittajien 
 vakuuttaminen yhteissijoit-
 tamisen mahdollisuuksista.

• Toimintatapojen kehittäminen 
 oman henkilöstön ja 
 sidosryhmien työtä arvostaen. 

Finnfundin kaikkea toimintaa 
ohjaa neljä periaatetta: Vaikutta-
vuus, vastuullisuus, kannattavuus 
ja ammattimaisuus.

Vuonna 2019 Finnfund eteni 
strategian osalta laaja-alaisesti. 
Rahoituspohjan laajentamiseksi 
julkistimme OP-ryhmän kanssa 
aikeemme lanseerata Suomen en-
simmäisen globaalin vaikuttavuus-
rahaston, joka suunnataan ammatti-
maisille institutionaalisille sijoittajille. 
Tähän liittyen Finnfund on kehittänyt 
sijoittajaviestintää mm. tuottamalla 
portfolion kannattavuuslaskelman. 
OP Finnfund Global Impact Fund I 
-rahasto eteni suunnitellusti loppu-

Toimintakertomus  |

Toimintakertomus vuodelta 2019
Tehtävä ja strategia vuoteen 2025 

Finnfund sijoittaa
210 miljoonan euron 
valtionlainan 
ilmasto- ja tasa- 
arvohankkeisiin

vuonna ja odotamme sen toteutuvan 
2020 vuoden aikana.

Suomen valtio korotti vuonna 
2019 Finnfundin osakepääomaa 10 
miljoonalla eurolla. Sen lisäksi valtio 
myönsi kehitysyhteistyön finanssi-
sijoitusmäärärahoista Finnfundille 
yhteensä 210 miljoonan euron pit-
käaikaisen lainan. Lainasta nostetut 
varat Finnfund kohdistaa kahteen 
taseessaan olevaan virtuaalirahas-
toon, joista ensimmäinen sijoittaa 
ilmastonmuutoksen torjuntaan 
liittyviin hankkeisiin ja toinen naisten 
ja tyttöjen asemaa parantaviin 
hankkeisiin.

Finnfund aloitti hankkeiden allo-
koinnin virtuaalirahastoihin vuonna 
2019, eli heti, kun laina varmistui. 
Ensi vaiheessa katamme maksatuk-
set rahastoihin allokoituihin sijoituk-
siin lyhytaikaisilla yritystodistuksilla. 
Finnfund nostaa valtion lainasta 
vuonna 2020 vähintään 130 miljoo-
naa euroa ja loput vuonna 2021.
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Arvostettu kumppani ja vaikuttavuuden edelläkävijä  
eurooppalaisessa kehitysrahoituksessa

Kolminkertaistamme vaikutuksemme 
•  Kasvamme kannattavasti ja vastuullisesti 
•  Korostamme hankevalinnassa kehitysvaikutuksia,  
 riskien arviointia ja suomalaista osaamista 
• Erityispanostus hauraisiin alueisiin  

Varmistamme vastuullisuutemme 
•  Tunnistamme vastuullisuushaasteet  
 ja vastaamme niihin 
•  Osoitamme vaikuttavuutemme ja vastuullisuutemme 
• Kerromme työstämme, onnistumisistamme ja  
 haasteistamme avoimesti, rehellisesti ja proaktiivisesti 

Laajennamme rahoituspohjaamme 
•  Vakuutamme omistajamme lisärahoituksesta 
•  Saamme yksityistä rahaa hallinnoitavaksi 
• Yhdistämme onnistuneesti eri rahoitusmuotoja

Kehitämme yrityskulttuuriamme 
•  Vahvistamme osaamistamme ja kehitämme  
 johtamistamme 
•  Luomme innostavan, kannustavan ja kuuntelevan  
 työpaikan 
• Prosessit, työvälineet ja työskentelytavat  
 edelläkävijän tasolle

•  Panostamme hankkeiden kehitysvaikutusten saavuttamiseen,  
 niiden analysointiin ja niistä viestimiseen 
•  Kaksinkertaistamme volyymin vuodesta 2018 ja olemme  
 luotettava kumppani vastuullisissa, vaikuttavissa ja  
 kannattavissa hankkeissa 
• Hankimme lisärahoitusta ja vakuutamme myös yksityiset  
 sijoittajat kyvystämme hallinnoida varoja 
• Kehitämme toistemme ja sidosryhmiemme työtä arvostaen

Vaikuttavuus, vastuullisuus,  
kannattavuus ja ammattimaisuus

Luomme parempaa maailmaa rahoittamalla  
vastuullisia yrityksiä kehitysmaissa

Vaikuttavuuden edelläkävijäksi 

Finnfundin strategia 2018–2025

Periaatteet

Missio

Strategia

Läpimurrot

Visio 2025
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Rahoitus ja  
investointitoiminta 

V
uoden 2019 hankeval-
mistelutavoitteet (200 
miljoonaa euroa ja 25 
hanketta) ylittyivät rei-
lusti. Yhteensä 29 uutta 

hanketta, yhteismäärältään 237 
miljoonaa euroa, eteni valmistelussa 
sijoituspäätökseen asti. 

Hieman yli puolet, 17 kappaletta (14), 
tehdyistä rahoituspäätöksistä oli 
investointilainoja, joiden osuus  
päätösten euromäärästä oli noin  
53 % (60 %). 

Päätökseen viedyistä hankkeista 
osakepääomasijoituksia tai näitä 
lähellä olevia välirahoitussijoituksia 
oli kappalemääräisesti 9 kappaletta 
(9). Euromääräisesti tarkasteltu-
na näiden osuus oli 28 % (25 %). 
Sijoituspäätöksiä uusiin rahastoihin 
tehtiin kaksi. Aiemmista vuosis-
ta poiketen tehtiin myös päätös 
takauksesta, joka myöhemmin 
jakaantui kahdeksi eri takaukseksi. 

Tulotaso kpl % milj. EUR  % 

Vähiten kehittyneet maat 13 45 84 35 

Matalatuloiset maat 0 0 0 0 

Alemman keskitulotason maat 11 38 101 43 

Ylemmän keskitulotason maat 5 17 52 22 

YHTEENSÄ 29 100 237 100

Suurin osa Finnfundin uusis-
ta rahoituspäätöksistä kohdistui 
tänäkin vuonna kehitysvaikutuk-
siltaan erinomaisiin hankkeisiin, 
jotka vähentävät köyhyyttä, torjuvat 
ilmastonmuutosta ja edistävät sii-
hen sopeutumista, sekä parantavat 
naisten ja tyttöjen asemaa.

Rahoituspäätökset jakaantuivat 
maanosittain varsin tasaisesti. Af-
rikkaan kohdistui sekä kappale- että 
euromääräisesti noin 35 % pää-
töksistä. Aasiaan ja Latinalaiseen 
Amerikkaan kohdistui molempiin 
noin 20 %. 

Maksatuksia sijoituksiin tehtiin 
125 miljoonaa euroa (135 miljoonaa 
euroa). 

Tilikauden 2019 maksatuksista 
52,8 miljoonaa euroa (43,6 miljoo-
naa euroa) lukeutuu Suomen valtion 
viralliseksi kehitysavuksi, ODA:ksi 
(Official development assistance, 
ODA). Investointilainoja ei OECD/

Vuoden 2019 uudet rahoituspää-
tökset 29 kappaletta (26 kappaletta 
vuonna 2018), euromääräisesti 
yhteensä 237 miljoonaa euroa (154 
miljoonaa euroa) kohdistuivat seu-
raavasti eri tulotasoluokkiin:

DAC:in luokituksen mukaan voi las-
kea viralliseksi kehitysavuksi, vaikka 
niillä saadaan aikaan  merkittäviä 
kehitysvaikutuksia.

Maksamattomien investointisi-
toumusten määrä oli vuoden 2019 
lopussa 177 miljoonaa euroa (154 
miljoonaa euroa). Tämän lisäksi oli 
162 miljoonan euron edestä inves-
tointipäätöksiä, jotka eivät olleet 
vielä edenneet sopimusvaiheeseen 
(95 miljoonaa euroa). 

Toimintakertomus  |
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Kehittäminen ja  
painopisteet

V
uonna 2019 Finnfundin 
strategian toimeen-
pano oli vahvasti esillä 
kaikessa toiminnassa. 
Yhtiön johtaminen, hen-

kilöstön tavoitteet sekä toiminnan 
suunnittelu ja ohjaus lähtivät entistä 
vahvemmin strategiasta käsin. 
Yhtiön toimintaa seurataan ja siitä 
raportoidaan niin sisäisesti kuin ul-
koisestikin strategiassa läpimurroik-
si määriteltyjen neljän osa-alueen 
mukaisesti (kolminkertaistamme 
vaikutuksemme, varmistamme 
vastuullisuutemme, laajennamme 
rahoituspohjaamme ja uudistamme 
yrityskulttuuriamme).

Vuoden 2019 aikana Finnfund 
uudisti vastuullisuuspolitiikkansa 
korvaten aiemman, vuonna 2014 
julkistetun ympäristö- ja yhteiskun-
tavastuupolitiikan. Vastuullisuuspo-
litiikka käsittelee vastuullisuuden eri 
osa-alueita ja niiden toteuttamista 
sekä investointiprosessissa että 
Finnfundin omissa toiminnoissa 
sitoen ne kansainväliseen vastuul-
lisuuden viitekehykseen. Uudistus-
prosessi sisälsi paljon yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Niiltä saadut 
kommentit hyödynsimme politiikan 
viimeistelyssä. Vastuullisuuspolitiik-
ka julkistetaan maaliskuussa 2020. 

Julkistimme vuonna 2018 valmis-
tellut ihmisoikeus- ja tasa-arvolin-
jaukset vuoden 2019 alussa. Niiden 
käytännön toimeenpanossa tarvit-
tavia työkaluja ja työskentelytapoja 
kehitettiin edelleen vuoden aikana. 
Jatkoimme myös veropolitiikan 
käytännön toimeenpanoa ja jokaisen 
rahoituspäätöksen kohdalla veropo-
litiikan mukaisuus on todennettu. 

Finnfund sitoutui Kansainvälisen 
rahoitusyhtiö IFC:n johdolla laadit-
tuihin vaikuttavuussijoittamisen 
yhteisiin toimintaperiaatteisiin. 
Kansainväliset periaatteet tuovat 
vaikuttavuussijoittamiseen lisää 
läpinäkyvyyttä, uskottavuutta ja 
kurinalaisuutta.

Finnfund liittyi G7-maiden 
2X-aloitteeseen, jonka tavoitteena 
on saada liikkeelle kolmen miljardin 
dollarin sijoituspotti naisten asemaa 
edistävän liiketoiminnan rahoit-
tamiseen vuoden 2020 loppuun 
mennessä.

Vuonna 2019 Finnfund jatkoi  
rahoittamiinsa hankkeisiin ja toimi-
aloihin liittyvien vaikuttavuusarvioin-
tien tekemistä. Arvioinneista julkis-
tettiin Itä-Afrikan metsähankkeiden 
vaikuttavuusselvitys sekä laaja 
kirjallisuuskatsaus energiainvestoin-
tien hyvinvointivaikutuksista. Lisäksi 
käynnistimme selvityksen Lake Tur-
kana -hankkeen vaikutuksista köy-
hyyden vähenemiseen hankealueella 
sekä pienviljelijöiden ja hankeyhti-
öiden yhteistyön hyödyllisyydestä. 
Aloitimme myös kyselytutkimuksen 
kahden hankeyhtiön työntekijöiden 
työpaikkaansa ja sen merkitykseen 
liittyvistä kokemuksista.

Syksyllä julkistimme vuosittaisen 
raportin hankesalkun kehitysvai-
kutuksista. Raportin tiedonkeruu 
hankeyhtiöiltä tehtiin ensimmäistä 
kertaan kokonaan suoraan verkos-
sa. Vaikuttavuusraportin julkista-
mistilaisuudessa sovimme yhdessä 
sidosryhmien kanssa vaikuttavuus-
verkoston perustamisesta. Kansa-
laisjärjestöistä ja muista toimijoista 
koostuva verkosto kokoontuu 
säännöllisesti keskustelemaan 

vaikuttavuuden mittaamisesta ja 
raportoinnista. 

Järjestimme keväällä kaksi 
merkittävää kestävän metsätalou-
den seminaaria, jotka toivat yhteen 
alan keskeisiä toimijoita. Ulkoisessa 
tapahtumassa pohdittiin investoin-
tien merkitystä Afrikan metsäkadon 
torjumiselle. Sisäisessä seminaaris-
sa kehitysrahoittajat ja metsäyhti-
öiden edustajat keskustelivat alan 
taloudellisista näkymistä.

Toteutimme keväällä sidosryh-
mäkyselyn, jossa haastateltiin noin 
sataa henkilöä Finnfundin inves-
tointikohteista ja kanssasijoittajista 
sekä kansalaisjärjestöistä, poliittista 
vaikuttajista ja tutkijoista. Kysy-
mykset koskivat mm. Finnfundin 
tunnettuutta ja mielikuvia, tehtäviä 
ja onnistumista sekä yhteistyön 
laatua. Vastauksista kävi ilmi, että 
81 % vastaajista totesi Finnfundin 
mission näkyvän melko tai erittäin 
hyvin. Finnfundilta odotetaan kai-
kissa vastaajaryhmissä panostusta 
ilmastonmuutoksen hillintään ja 
siihen sopeutumiseen. 

Viestinnässä painotimme avoi-
muutta, vastuullisuutta ja vaikutta-
vuutta. Panostimme erityisesti digi-
taaliseen viestintään, eli verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan. Viestinnässä 
korostui aiempaa enemmän myös 
laadukkaiden hankkeitten löytämis-
tä tukeva viestintä. 

Alkuvuonna 2019 ulkoministeriön 
sisäisen tarkastuksen yksikkö teetti 
KPMG:llä yksityisten instrumenttien 
tarkastuksen, johon sisältyi sekä 
Finnfundin että Finnpartnershipin 
toiminnan tarkastaminen. Toteu-
timme tarkastuksessa esitetyt 
kehittämistoiminpiteet syksyn 

Toimintakertomus  |
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aikana. Toimenpiteistä merkittävin 
oli sisäisen tarkastuksen toiminnon 
perustaminen Finnfundiin. Tämä 
toteutettiin ulkoistettuna ja toiminta 
alkaa vuonna 2020.

Vuonna 2019 jatkettiin edellisenä 
vuonna käynnistettyä työtä EU-ko-
mission kanssa ns. pilariarvioinnin 
(pillar assessment) saamiseksi. Finn-
fund toteutti vuoden 2019 aikana pi-
lariarvioinnin saamiseksi tarvittavat 
kehittämistoimenpiteet ja  läpäisi 
pilariarvioinnin kaikkien hakemiensa 
kahdeksan pilarin osalta joulukuus-
sa 2019. Läpäistyään pilariarvioinnin 
Finnfund voi jatkossa hallinnoida 
ja kanavoida EU:n rahoitusta tai 
takauksia hankkeilleen. 

Yhtiö muutti maaliskuussa 2019 
uudistettuihin toimitiloihin Helsingin 
Ruoholahteen muiden Team Finland 
-toimijoiden läheisyyteen. Tilat suun-
niteltiin  yhdessä henkilöstön ja ul-

Yhtiö muutti maaliskuussa 2019 uudistettuihin  
toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen

2019 tekstit tuotu

3 palstaseks..
impact reportin mukaan..

kopuolisten asiantuntijoiden kanssa 
pyrkimyksenä vahvistaa strategian 
mukaista yrityskulttuurin muutosta 
tarjoamalla mahdollisuuksia entistä 
avoimempaan ja yhdessä tekemistä 
tukevaan työskentelyyn. 

Panostimme uusissa tiloissa 
myös ympäristö- ja ilmastovaiku-
tuksiin. Finnfund sai WWF:n Green 
Office -sertifikaatin, joka kertoo 
organisaation sitoutumisesta konk-
reettisiin toimiin hiilijalanjälkensä 
pienentämiseksi.

Esimiesten ja ylimmän johdon 
jatkuvalla valmennuksella on pyritty 
paitsi kehittämään johtamisen laa-
tua pysyvästi, myös vahvistamaan 
strategian toteutusta yhdenmu-
kaisilla toimintatavoilla. Finnfund 
toteutti syyskaudella 2019 koko 
henkilöstön 270/360 -arvioinnin. 
Arvioinnin tulokset osoittivat kaut-
taaltaan selvää edistymistä viimeksi 

vuonna 2017 toteutettuun arviointiin 
verrattuna, erityisesti johtamisen ja 
esimiestyön saralla. Samansuuntai-
sia tuloksia saatiin niin ikään koko 
henkilöstölle tehdystä vuotuisesta 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoky-
selystä sekä kolmesti vuodessa 
tehtävistä Pulssi-kyselyistä.  

Kertomusvuonna jatkettiin Finn-
fundin tietoteknisen infrastruktuurin 
ja järjestelmäympäristön kehittä-
mistä. Kertomusvuonna toteutettiin 
uuden rahoitusjärjestelmän han-
kintaa koskeva mittava julkinen 
kilpailutus. Uuden rahoitusjärjestel-
män käyttöönotto ajoittunee vuoden 
2020 jälkimmäiselle puoliskolle. 
Lisäksi uuden raportointiympäristön 
sisällön kehittämistä ja järjestel-
mäintegraatiota jatkettiin vuonna 
2019 tavoitteena yhdenmukaistaa 
raportointikäytäntöjä ja nostaa 
kautta linjan raportoinnin laatua. 

Toimintakertomus  |
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Finnpartnership- 
liikekumppanuus- 
ohjelma

F
innpartnership on ulko-
ministeriön rahoittama 
liikekumppanuusohjelma, 
jota Finnfund hallinnoi 
sopimusperusteisesti. 

Finnpartnershipin tavoitteena on 
edistää kestävää kehitystä luomalla 
pitkäaikaista yritysyhteistyötä, jolla 
on myönteisiä kehitysvaikutuksia. 

Vuosi 2019 oli Finnpartnershipille 
monin tavoin menestyksekäs. Finn-
partnership vakiinnuttikin vahvan 
aseman Team Finland -verkostossa 
kehitysmaaliiketoiminnan ja kestä-
vän kehityksen tavoitteiden ja niihin 
liittyvien kysymysten (SDG, Sustai-
nable Development Goals) asian-
tuntijana ja sai paljon myönteistä 
palautetta tuloksellisesta toiminnas-
taan sidosryhmiltään. 

Finnpartnership järjesti kerto-
musvuonna yhteensä 14 (12) Doing 
Business with Finland -seminaa-
ria (DBF) Keniassa, Ghanassa, 
Beninissä, Egyptissä, Tunisiassa, 
Ruandassa, Mauritiuksella, Boli-
viassa, Perussa, Norsunluuranni-
kolla, Senegalissa, Bangladeshissa, 
Bhutanissa ja Nepalissa. Seminaarit 
olivat erittäin suosittuja ja niiden 
myötä saatiin yhdistettyä useita 
potentiaalisia liikekumppanuuksia 
kehitysmaiden ja Suomen välil-
lä. Lisäksi Somalian Mogadishussa 

järjestettiin tammikuussa Somalia 
Business Summit, johon osallistui 31 
henkilöä Suomesta.

Vuonna 2019 vastaanotettiin 
yhteensä 94 (145) liikekumppa-
nuustukihakemusta. Saapunei-
den hakemusten väheneminen 
edellisvuodesta johtui osittain 
pilotoinnin poistumisesta tavan-
omaisesti tuettavien hankkeiden 
joukosta (pilotointi palautettiin 
tukikelpoisten vaiheiden joukkoon 
1.1.2020 alkaen). Käsiteltävinä olivat 
1.11.2018−31.10.2019 saapuneet 
114 hakemusta, joille myönteisiä 
tukipäätöksiä tehtiin 70 kappaletta 
(82). Myönnetty kokonaistuki oli 
4,2 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa 
euroa).  Liikekumppanuustukea 
maksettiin 88 (95) hankkeeseen 
yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (2,4 
miljoonaa euroa). 

Matchmaking-palvelun kautta 
joko rekisteröitiin julkiseen tieto-
kantaan tai esiteltiin suomalai-
syritykselle vuonna 2019 yhteensä 
425 yritystä (396). Vuonna 2019 
yhteensä 261 (185) uutta liikekump-
panuusyhteyttä avattiin suoma-
laisten ja kehitysmaissa toimivien 
yritysten välille.

Finnfund jatkaa Finnpartnershi-
pin hallinnointia sopimusperustei-
sesti vuoden 2021 loppuun asti.  

Vuonna 2019  
vastaanotettiin  
yhteensä 94  
liikekumppanuus-
tukihakemusta.

Toimintakertomus  |
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Riskienhallinta

F
innfundin johtokunnan teh-
tävänä on vahvistaa riski-
enhallinnan periaatteet ja 
siinä käytettävät välineet. 
Yhtiön toimiva johto vas-

taa riskienhallinnan toteuttamisesta 
johtokunnan vahvistamien ohjei-
den mukaisesti. Yhtiön varain- ja 
riskienhallintaa koskeva ohjeistus 
arvioidaan vuosittain. Vuoden 2019 
aikana toimintaa ohjaaviin periaat-
teisiin ei tehty oleellisia muutoksia.

Varain- ja riskienhallinnan 
tavoitteena on pienentää mark-
kinariskeistä, etupäässä korkojen 
ja valuuttakurssien muutoksista, 
aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia 
Finnfundin tulokseen sekä varmis-
taa riittävä maksuvalmius. 

Yhtiön toiminta on tavanomaista 
rahoituslaitostoimintaa riskialttiim-
paa. Rahoitus- ja likviditeettiriskien 
hallinta muodostuu riskien tunnis-
tamisesta, riskien suojaamisesta ja 
raportoinnista yhtiön hallintoelimille. 
Yhtiö tekee jokaisen rahoituspää-
töksen yhteydessä laaja-alaisen due 
diligencen, joka tehokkaasti tunnis-
taa sijoituksiin liittyviä riskejä.

Keskeinen hankeriskien ar-
vioinnin ja seurannan väline on 
Finnfundin kehittämä hankkeiden 
riskiluokitusjärjestelmä, joka on ollut 
käytössä vuodesta 2005. Kaikki 
Finnfundin sijoitussalkussa olevat 
hankkeet riskiluokitetaan vähintään 
kerran vuodessa ja tarvittaessa 
useamminkin, jos riskitason arvioi-
daan muuttuneen. Riskiluokituksen 
heikkeneminen johtaa hankkeen 
tasearvon alentumiseen ja vastaa-
vasti riskiluokituksen parantuminen 
johtaa aikaisemmin tehtyjen arvon-
alennusten purkamiseen. Tasearvo 

ei koskaan voi olla hankintamenoa 
korkeampi. Tunnistettujen riskihank-
keiden kehitystä seurataan tarkasti 
ja tarvittaessa ryhdytään toimenpi-
teisiin Finnfundin riskien pienentä-
miseksi. 

Finnfundilla oli käytettävissään 
vuosina 2012−2015 yhteensä 50 mil-
joonan euron määräinen erityisris-
kirahoitusinstrumentti. Valtio päätti 
syyskuussa 2018 ottaa erityisris-
kirahoitusinstrumentin uudelleen 
käyttöön ja kasvattaa sen määrän 
yhteensä 75 miljoonaan euroon. 
Instrumentti on voimassa vuosina 
2018−2023 sijoitusriskin jakamiseksi 
Suomen valtion ja Finnfundin välillä. 
Instrumentti kattaa myös aikaisem-
man 50 miljoonan euron määräisen 
tappionkorvaussitoumuksen, joten 
sitoumuksen määrä kasvoi aikai-
semmasta 25 miljoonalla eurolla.

Erityisriskirahoitus perustuu 
tappionkorvaussitoumukseen, 
jonka nojalla valtio on sitoutunut 
korvaamaan Finnfundille enintään 
60 % erityisriskirahoituksen piiriin 
sitoumuksen voimassaoloaikana 
otettavista hankkeista aiheutuvista 
luotto- ja sijoitustappioista. Mah-
dollisuus ottaa uusia hankkeita 
erityisriskirahoituksen piiriin päättyy 
31.12.2023. Erityisriskirahoituksen 
piiriin järjestelyn voimassaoloaikana 
hyväksytyt hankkeet ovat valtion 
riskinjaon piirissä takaisinmak-
suunsa, Finnfundin irtautumiseen 
tai siihen saakka, kunnes niiden 
riskitaso on alentunut sellaiseksi, 
että Finnfund pystyy vastaamaan 
hankkeen riskistä omalla taseel-
laan. Erityisriskirahoituksen piiriin 
voidaan hyväksyä kehitysvaikutuk-
siltaan erityisen vaikuttavia hank-

keita, jotka kohdistuivat matalan tai 
alemman keskitulotason maihin ja 
jotka muutoin olisivat liian riskialttii-
ta Finnfundin rahoitettaviksi. 

Vuoden 2019 lopussa erityisris-
kirahoituksen piirissä on hankkeita 
yhteensä 112,9 miljoonaa euron 
edestä. Näihin liittyvästä riskistä 
valtion osuus on 56,1 miljoonaa 
euroa eli 49,7 %. Tappionkorvaussi-
toumuksen nojalla korvausta voi-
daan hakea enintään 7,5 miljoonaa 
euroa vuodessa. 

Vuoden 2019 aikana tehtiin 
ensimmäinen korvaushakemus 
valtiolle. Hakemus koski Mobisolin 
dollarimääräistä lainaa. Haettava 
ERR-korvausmäärä oli 2 183 162,07 
euroa. Tämä summa vastaavas-
ti pienentää 75 miljoonan euron 
ERR-limiittiä. Korvauksen jälkeen 
limiitin suuruus on 72 816 837,93 
euroa.

Vuoden 2019 aikana yhdessä 
oman pääoman ehtoisessa sijoituk-
sessa heräsi epäilyjä rahojen vää-
rinkäytöksistä ja annoimme PWC:lle 
toimeksiannon erityistilintarkas-
tuksen tekemisestä yrityksessä. 
Toimintakertomusta laadittaessa 
tilanteen selvittäminen on edelleen 
kesken. Sijoituksen määrä on alle 
9 miljoonaa euroa. Täten vuoden 
2019 tilinpäätökseen sisältyy tämän 
suuruinen riski.

Korko- ja valuuttariskien osalta 
periaate on, että ne tunnistetaan ja 
niiltä suojaudutaan. Valuuttatermii-
neillä sekä koron- että valuutanvaih-
tosopimuksilla suojataan Finnfundin 
myöntämien sijoituslainojen synnyt-
tämiä valuutta- ja korkoriskejä. Kor-
kojohdannaisilla suojataan sijoitus-
lainoista syntyvää korkoriskiä silloin, 
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kun sijoituslainojen korkoperusta 
poikkeaa Finnfundin oman varain-
hankinnan korkoperustasta. 

Finnfund käyttää vastapuoli-
naan johdannaissopimuksissa vaka-
varaisia pohjoismaisia pankkeja.

Osakepääoma- ja rahastosijoi-
tusten osalta yleisperiaatteena on, 
että tapauskohtaisesti katetaan 
sellaiset valuuttapositiot, jotka ovat 
varmoja tai vähintään todennäköi-
siä ja joiden suojaaminen on mah-
dollista saavutettavaan hyötyyn 
nähden kohtuullisin kustannuksin.

Finnfund ylläpitää ennustet-
tuun maksatusvolyymiin nähden 
riittävää likviditeettiä likviditeetti-
riskin hallitsemiseksi. Finnfundilla 
on käytettävissään 100 miljoonan 
euron komittoitu luottolimiitti ja 

komittoimattomia luottolimiittejä 
pohjoismaisissa pankeissa sekä 300 
miljoonan euron yritystodistusoh-
jelma. Pankkien luottolimiitit eivät 
olleet lainkaan käytössä vuoden 
2019 lopussa. 

Vuoden 2019 lopussa yritystodis-
tusohjelman kautta oli liikkeeseen 
laskettuna yritystodistuksia yhteen-
sä 44 miljoonaa euroa. 

Luotonottoon liittyvää jälleen-
rahoitusriskiä hallitaan pyrkimäl-
lä ylläpitämään riittävän laajaa 
rahoittajaryhmää sekä monipuolista 
instrumenttivalikoimaa. Lisäksi 
tavoitteena on, että luotonotosta 
vähintään puolet on pitkäaikaista. 
Kertomusvuoden lopussa taseen 
korollisten velkojen keskimääräinen 
jäljellä oleva laina-aika oli 2,7 vuotta, 

jos valtiolta saatua vaihtovelkakirja-
lainaa ei oteta mukaan laskelmaan, 
ja 10,9 vuotta, jos valtion laina on 
mukana. 

Yhtiö ylläpitää jatkuvia toimen-
piteitä kyberturvallisuusriskien 
tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja 
torjumiseksi. Avainhenkilöriskeiltä 
pyritään suojautumaan pitämällä 
yllä avainhenkilöiden sijais- ja seu-
raajasuunnitelmaa.

Vahvistimme Finnfundin val-
miuksia hallita toimintaan liittyviä 
maineriskejä avainhenkilöiden krii-
siviestintäkoulutuksella. Finnfundin 
kriisiviestintä perustuu johtokunnan 
vuoden 2018 lopussa hyväksymään 
kriisiviestintäohjeeseen.

MLR Forestal de Nicaragua on vastuullinen tiikki- ja kaakao-
viljelmä Nicaraguassa, jolla on selkeät ja mitattavissa olevat 
myönteiset vaikutukset ihmisiin, ilmastoon ja ympäristöön.
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Tulos ja tase

Toiminnallinen tulos, 1 000 EUR 2019 2018 Muutos EUR  Muutos % 

Rahoitustuotot 35 711 29 236 6 475 22 

Rahoituskulut -12 037 -10 851 -1 186 11 

Rahoitustoiminnan kate 23 674 18 385 5 289 29 

Liiketoiminnan muut tuotot 1 527 1 471 56 4 

Hallinto, poistot ja muut kulut -14 051 -13 350 -701 5 

Tulos ennen arvostuseriä,  
myyntejä ja veroja 11 150 6 506 4 644 71 

Arvostuserät ja myynnit -10 433 -4 373 -6 060 139 

Tuloverot -17 -15 -2 13 

TULOS 700 2 118 -1 418 -67

T
ulos vuodelta 2019 oli 
noin 0,7 miljoonaa euroa 
voitollinen (noin 2,1 mil-
joonaa euroa). Tulos oli 
edellisvuotta alhaisempi 

poikkeuksellisen suurten alaskir-
jausten ja sijoitus- ja myyntitappioi-
den vuoksi. 

Toiminnallinen tulos on esitetty alla 
olevassa taulukossa.

Yhteenveto

Rahoitustoiminnan kate nousi 29 % 
edellisvuodesta ollen 23,7 miljoonaa 
euroa (18,4 miljoonaa euroa).

Rahoitustuotot nousivat 22 % 
ollen 35,7 miljoonaa euroa (29,2 
miljoonaa euroa), kun taas rahoitus-
kulut nousivat vain 11 % ollen 12 mil-
joonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa). 

Korkotuotot toimivat kasvun 
veturina edustaen tuotoista 76 % 
(27,0 miljoonaa euroa). Vuonna 2019 
osingot ja rahastotuotot olivat 5,4 
miljoonaa euroa ja jäivät hieman 
vuoden 2018 (6,3 miljoonaa eu-
roa) tasosta.  

Toimintakulut (14,1 miljoonaa 
euroa) kasvoivat maltillisesti 5 % 
edellisvuodesta ja jäivät alle budje-
toidun (14,5 miljoonaa euroa). 

Tulos ennen arvostuseriä, myyn-
tejä ja veroja nousi edellisvuodes-
ta 71 % ollen 11,2 miljoonaa euroa (6,5 
miljoonaa euroa). 

Tuotot

Osinkotuotot olivat 0,5 miljoonaa 
euroa (0,8 miljoonaa euroa) ja niitä 
kirjattiin kahdesta yhtiöstä.  

Korkotuotot olivat 27,0 miljoo-

naa euroa (21,2 miljoonaa euroa).
Muut tuotot pitkäaikaisista sijoi-

tuksista olivat yhteensä 4,8 miljoo-
naa euroa (5,6 miljoonaa euroa), ja 
ne muodostuivat rahastosijoitusten 
tuotoista. Sijoitusten myyntivoittoja 
tuloutui kertomusvuonna 1,4 miljoo-
naa euroa (3,6). 

Muut rahoitustuotot ilman kurs-
sivoittoja olivat 2,1 miljoonaa euroa 
(1,7 miljoonaa euroa) ja ne muodos-
tuivat pääasiassa järjestelypalkki-
oista, sitoumusmaksuista ja muista 
rahoituspalkkioista.

Sijoitustoiminnan tuotot ennen 
veroja olivat yhteensä 37,1 miljoonaa 
euroa (32,8 miljoonaa euroa). 

Valuuttakaupoista ja -suo-
jauksista johtuva kurssiero oli 1,2 
miljoonaa positiivinen (0,1 miljoonaa 
negatiivinen).
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Liiketoiminnan muut tuotot olivat 
1,5 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa 
euroa) ja ne muodostuvat Finnpart-
nership-liikekumppanuusohjelman 
hallinnoinnista saaduista palkkioista 
ja muista palkkiotuotoista.

Arvonalentumistappiokirjaukset

Yksilöllisiä arvonalentumistappiokir-
jauksia tehtiin 16,1 miljoonaa euroa 
(13,1 miljoonaa euroa), joka on noin 
2,9 % sijoitusomaisuuden tasearvos-
ta kertomusvuoden lopussa (2,6 %). 

Vuonna 2019 palautui aikaisem-
min tehtyjä yksilöllisiä arvonalen-
tumistappiokirjauksia 11,7 miljoo-
naa euroa (6,0 miljoonaa euroa). 
Palautuksista 8,8 miljoonaa euroa 
kohdistui tilinpäätöksessä lopulli-
seksi tappioksi kirjattuihin sijoituk-
siin, joista aikaisemmin oli kirjattu 
arvonalentumistappiokirjauksia.

Arvostuserien nettomääräinen 
tulosvaikutus oli 10,4 miljoonaa 
euroa negatiivinen (4,4 miljoonaa 
euroa negatiivinen).

Kulut 

Korkokulut olivat 8,7 miljoonaa 
euroa ja kasvoivat edellisestä 
vuodesta (6,8 miljoonaa euroa). 
Johdannaisten osuus realisoituneis-
ta korkokuluista oli 5,5 miljoonaa 
euroa (4,5 miljoonaa euroa). Kasvu 
johtui sekä USD/EUR-korkoerosta 
että kasvaneesta velan määrästä. 
Korkokulut kohdistuvat sekä USD- 
että euromääräiseen velanottoon.  

Muut rahoituskulut olivat 3,3 mil-
joonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa), 
mihin sisältyy rahastosijoituksiin 
liittyviä hallinnointipalkkioita 2,8 mil-
joonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa). 

Sijoitus- ja myyntitappioita 
kirjattiin 7,5 miljoonaa euroa (0,9 
miljoonaa euroa), mikä kohdistuu 
aikaisemmin arvonalennuskirjattui-
hin eriin. Myyntitappioita vähensi 
Mobisolista haettu korvaus erityisris-
kirahoituksesta 2,18 miljoonaa euroa. 

Toimintakulut olivat yhteensä 
14,1 miljoonaa euroa (13,4 miljoonaa 
euroa). Kustannusten nousu muo-
dostuu useista eristä, jotka liittyvät 
toiminnan volyymin kasvuun ja 
olivat siten ennalta suunniteltuja. 

Tuloslaskelmaan merkityt verot, 
17 tuhatta euroa (15 tuhatta eu-
roa) muodostuvat sekä sijoitusten 
kohdemaihin maksetuista myynti-
voittoveroista että työkorvauksiin ja 
osinkoihin kohdistuneista lähdeve-
roista.

Tase 

Taseen loppusumma oli kertomus-
vuoden lopussa 615,7 miljoonaa 
euroa (553,9 miljoonaa euroa). 

Sijoitusomaisuuden tasearvo 
oli kertomusvuoden lopussa 556,7 
miljoonaa euroa (494,2 miljoonaa 
euroa). 

Lainojen (mukaan lukien pää-
omalainat ja muut välimuotoinstru-
mentit) osuus sijoitusomaisuudesta 
oli 330,5 miljoonaa euroa (295,9 
miljoonaa euroa) eli 59,4 % (59,9 %), 
osakepääomasijoitusten 146,7 mil-
joonaa euroa (120,0 miljoonaa euroa) 
eli 26,4 % (24,3 %) ja rahastosijoi-
tusten 79,5 miljoonaa euroa (78,3 
miljoonaa euroa) eli 14,3 % (15,8 %). 

Likviditeetin määrä oli kertomus-
vuoden lopussa noin 45,0 miljoo-
naa euroa (46,2 miljoonaa euroa). 
Likviditeetti on sijoitettu kotimaisiin 

pankkitalletuksiin ja rahamarkki-
nainstrumentteihin varain- ja riski-
enhallintaa koskevan ohjeistuksen 
mukaisesti.

Tilikauden päättyessä yhtiön 
omat varat (osakepääoma ja vapaa 
oma pääoma) olivat yhteensä 267,4 
miljoonaa euroa (257,2 miljoonaa 
euroa) eli 43 % taseen loppusum-
masta (46 %). 

Vuonna 2019 yhtiö toteutti yhden 
osakeannin. Osakeannissa vanhoille 
osakkaille tarjottiin merkittäväksi 
niiden omistusosuuksien suhteessa 
uusia osakkeita enintään 62 961 
kappaletta 170 euron osakekohtai-
seen merkintähintaan. Osakkeiden 
merkintäaika oli 17.4.2018−31.5.2019. 
Osakeannin seurauksena osake-
pääomaa korotettiin 9 999 910 
eurolla, mikä vastasi Suomen valtion 
merkintäosuutta. Päätöksen nojalla 
annettiin 58 823 uutta osaketta. 
Finnvera Oyj ja Elinkeinoelämän kes-
kusliitto EK eivät merkinneet niille 
tarjottuja uusia osakkeita.

Kertomusvuoden päättyessä 
yhtiön rekisteröity osakepääoma 
oli 196 988 860  euroa jakaantuen 
1 158 758 osakkeeseen, joista Suo-
men valtio omisti 1 094 188 osa-
ketta (94,4 %), Finnvera Oyj 63 349 
osaketta (5,5 %) ja Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK 1 221 osaketta (0,1 %).

Yhtiön osakkeella ei ole nimel-
lisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen 
vasta-arvo on 170 euroa. Yhtiöllä on 
yksi osakelaji. Yhtiön osakkeista on 
aina vähintään 51 % oltava Suomen 
valtion välittömässä omistuksessa 
ja hallinnassa. Yhtiö ei jaa varojaan 
osinkona tai vapaan oman pää-
oman rahastosta eikä myöskään 
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Tunnusluvut 2019 2018 2017 

Rahoitustuotot yhteensä, milj. euroa 46,6 50,6 67,4 

Tulos, milj. euroa 0,7 2,1 2 

Oman pääoman tuotto, % 0,3 0,8 0,8 

Omavaraisuusaste, % 43,4 46,4 52,6

x 100 %

x 100 %

Oman pääoman tuotto = 

Omavaraisuusaste = 

Laskentakaavat

Tulos
  Oma pääoma

Oma pääoma
     Taseen loppusumma 

–saadut ennakot

hanki tai lunasta omia osakkeitaan.
Yhtiöllä on kaksi pitkäaikaista 

vaihtovelkakirjalainaa Suomen 
valtiolta. 

Vuoden 2016 lopulla Finnfund 
allekirjoitti Valtiokonttorin kanssa 
sopimuksen 130 miljoonaa euron 
alisteisesta vaihtovelkakirjalainasta. 
Laina-aika on 40 vuotta, joista 10 
ensimmäistä on lyhennysvapaita. 
Lainan korko on ensimmäisten 
viiden vuoden ajan 0,5 % per annum. 
Tämän jälkeen valtiolla on halutes-
saan oikeus tarkistaa korkoa. Val-
tiolla on myös oikeus halutessaan 
konvertoida laina kokonaan tai osit-
tain Finnfundin osakepääomaksi. 

Valtio voi kuitata saatavansa 
yhtiöltä joko kokonaan tai osin 
merkitsemällä yhtiön uusia osak-
keita yhdessä tai useammassa 
erässä siten, että 170,00 euroa velan 
pääomaa oikeuttaa yhteen osak-
keeseen. Valtio voi merkitä enintään 
764 705 yhtiön osaketta. Merkin-
tähinta vastaa yhtiön osakkeen 
kirjanpidollista vasta-arvoa ja se 
merkitään yhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon.

Vuoden 2019 lopulla Finnfund 
allekirjoitti Valtiokonttorin kanssa 
sopimuksen 210 miljoonan euron 
alisteisesta, ehdollisesta vaihtovel-
kakirjalainasta. Laina-aika on 40 
vuotta, joista 10 ensimmäistä on 
lyhennysvapaita. Lainan korko on 
ensimmäisten viiden vuoden ajan 
0,5 % per annum. Tämän jälkeen 
valtiolla on halutessaan oikeus tar-
kistaa korkoa. 

Valtio voi kuitata saatavansa 
yhtiöltä joko kokonaan tai osin 
merkitsemällä yhtiön uusia osak-
keita yhdessä tai useammassa 
erässä siten, että 170,00 euroa velan 
pääomaa oikeuttaa yhteen osak-
keeseen. Valtio voi merkitä enintään 
1 235 294 yhtiön osaketta. Mer-
kintähinta vastaa yhtiön osakkeen 
kirjanpidollista vasta-arvoa ja se 
merkitään yhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. 

Edellä sanotusta poiketen 
vuonna 2019 allekirjoitettu laina 
konvertoidaan automaattisesti 
kokonaisuudessaan yhtiön osake-
pääomaksi, mikäli yhtiön omavarai-
suusaste laskee 10 prosenttiin.

Kertomusvuoden lopussa yhtiön 
pitkäaikaiset korolliset velat olivat 
290 miljoonaa euroa (263 miljoonaa 
euroa) ja lyhytaikaiset 58 miljoo-
naa euroa (34 miljoonaa euroa), 
yhteensä 348 miljoonaa euroa (297 
miljoonaa euroa). 

Pitkäaikaisiin korollisiin velkoihin 
sisältyy kesällä 2017 liikkeeseen 
laskettu 100 miljoonan euron jouk-
kovelkakirjalaina sekä vuonna 2017 
ja 2018 nostettu valtion myöntämä 
130 miljoonan euron pitkäaikainen 
vaihtovelkakirjalaina. Muilta osin 
pitkäaikaiset korolliset velat ovat 
USD-määräisiä ja niillä jälleenrahoi-
tetaan Finnfundin USD-määräistä 
luotonantoa. 

Pitkäaikaisten velkojen osuus 
kaikista rahoitusveloista oli kerto-
musvuoden lopussa noin 83 % (90 %). 

Vuoden 2019 lopussa yhtiöllä ei 
ollut takausvastuita (0,0 miljoonaa 
euroa).
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Hallinto ja henkilöstö

V
uonna 2019 hallinto-
neuvosto kokoontui 4 
kertaa, johtokunta 13 
kertaa, johtokunnan 
tarkastusvaliokunta 5 

kertaa ja keväällä 2019 johtokunnan 
perustama henkilöstövaliokunta 3 
kertaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
17.4.2019 käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 
11 §:ssä mainitut asiat ja johtokun-
nan ehdotus yhtiön osakepääoman 
korottamiseksi. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti 
johtokunnan päättämään Teollisen 
yhteistyön rahasto Oy:n ja Suomen 
valtion väliseen vaihtovelkakir-
jalainaan sisältyvien osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta.

Yhtiökokous valitsi hallin-
toneuvoston jäseniksi kaudelle 
2019–2022 puheenjohtaja Jarkko 
Elorannan, kansanedustaja Tiina 
Elovaaran, kansanedustaja Pertti 
Salolaisen ja kansanedustaja Tapani 
Töllin. Lisäksi valittiin kansanedus-
taja Johanna Kotaviidan tilalle kan-
sanedustaja Toimi Kankaanniemi 
Kotaviidan jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi keväällä 2021 pidettävään 
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokous valitsi johtokunnan 
jäseniksi seuraavat henkilöt:

Hallitusammattilainen  
Ritva Laukkanen,  
puheenjohtaja 
Independent development 
banking specialist Robert Wihtol, 
varapuheenjohtaja 
Liiketoimintajohtaja  
Jussi Haarasilta
Apulaisosastopäällikkö  
Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos
Director Pirita Mikkanen 

CEO Lars-Erik Schöring
Hallintoneuvos Antero Toivainen
Rahoitusjohtaja Anu Hämäläinen

Johtokunnan jäsenillä ei ole  
varajäseniä. 

Johtokunnalla on tarkastusvalio-
kunta, jonka jäseniä ovat olleet 
25.4.2019 alkaen:

Liiketoimintajohtaja 
Jussi Haarasilta, puheenjohtaja
Rahoitusjohtaja Anu Hämäläinen 
ja Director Pirita Mikkanen 

 
Johtokunta perusti kokouksessaan 
25.4.2019 henkilöstövaliokunnan, 
jonka jäseniksi valittiin:

Hallitusammattilainen  
Ritva Laukkanen, 
puheenjohtaja 
Independent development  
banking specialist Robert Wihtol
Apulaisosastopäällikkö  
Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut 
Deloitte Oy, tilintarkastusyhteisö, 
vastuunalaisena tilintarkastajana 
Anu Servo, KHT, JHT.

 2019 2018 2017 

Henkilökunnan lukumäärä  
keskimäärin 77 75 71 

Tilikauden palkat ja palkkiot,  
1000 euroa 6 981 6 865 6 131

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 
tohtori Jaakko Kangasniemi (Ph.D., 
Agricultural Economics). 

Yhtiön palveluksessa oli kertomus-
vuonna keskimäärin 77 henkilöä (75 
henkilöä vuonna 2018). Vuoden lo-
pussa työsopimussuhteessa olevan 
henkilöstön määrä oli 81 (80), joista 
77 (77) oli kokopäivätoimisia. Henki-
löstöstä oli naisia 52 ja miehiä 29.

Henkilökunnalle maksettujen palk-
kojen ja palkkioiden yhteismäärä 
vuosina 2017–2019 ilmenee alla 
olevasta taulukosta.

Tilinpäätökseen on tehty tilikaudella 
2019 ansaittuja kannustinpalkkioita 
koskeva varaus, joka vastaa 12,7 % 
palkkakustannuksista (10,2 %). Vuon-
na 2019 kannustinpalkkion määrä 
riippui osittain kaikille yhteisten 
tavoitteiden saavuttamisesta  
ja osittain henkilökohtaisesta  
suorituksesta. 

Johtokunta päättää kannus-
tinpalkkiojärjestelmästä ja sen 
keskeisistä ehdoista vuosittain.  
Yhtiön palkitsemisessa nouda-
tetaan valtionyhtiöitä koskevaa 
palkitsemisohjetta.

Henkilökunnalle maksettujen palkkojen ja  
palkkioiden yhteismäärä vuosina 2017–2019

Toimintakertomus  |
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Johtokunnan esitys 
jakokelpoisten varojen 
käsittelystä

Yhtiön voitto vuodelta 2019 on 
700 318,47 euroa. Johtokunta 
ehdottaa, että voitto siirretään 
voittovarojen tilille ja varataan käy-
tettäväksi yhtiöjärjestyksen 2 §:n 
edellyttämällä tavalla.

Näkymät ja  
strateginen suunta 
vuodelle 2020

V
uonna 2020 Finnfund 
jatkaa 2018−2025 stra-
tegiansa toteuttamista. 
Strategian mukaisesti 
Finnfund kaksinkertais-

taa volyyminsa ja kolminkertaistaa 
kehitysvaikutuksensa vuoteen 2025 
mennessä. Alkuvuodesta, ennen 
koronapandemian puhkeamista, 
olemme olleet vahvasti strategian ja 
tavoitteiden mukaisella kasvu-ural-
la mutta tätä toimintakertomusta 
kirjoitettaessa tämän kasvun 
jatkuminen vuoden 2020 osalta on 
epäselvää.

Hankevalmistelussa painotetaan 
edelleen kehitysvaikutuksiltaan 
erityisen hyviksi arvioituja hankkei-
ta, myös sellaisia, joiden tiedetään 
olevan työläitä. Painopisteteemoina 

ovat ilmastonmuutoksen torjunta, 
naisten ja tyttöjen aseman paranta-
minen sekä Afrikka. Finnfundin pai-
nopistetoimialat pysyvät ennallaan, 
eli painotamme uusiutuvaa energi-
aa, rahoitussektoria, kestävää maa-
taloutta sekä istutusmetsäsektoria.

Rahoituspohjan laajentamisen 
ja yksityisen rahan mobilisoinnin 
näkökulmasta isona teemana on 
OP-Finnfund Impact -rahaston 
perustaminen, jonka odotamme 
toteutuvan vuoden 2020 aikana.

Finnfundin talous ja maksuval-
mius ovat vahvalla pohjalla vuonna 
2019 myönnetyn Suomen valtion 
210 miljoonan euron vaihtovelkakir-
jalainan myötä.  Nostamme lainasta 
vuonna 2020 vähintään 130 miljoo-
naa euroa. 

Tulosnäkymät vuodelle 2020 
ovat haasteelliset ja epävarmat. 
Vaikka yhtiön myöntämä lainakanta 
on kasvanut, niin koronaviruksen 
vaikutus kohdeyrityksiin tulee vai-
kuttamaan negatiivisesti myös Finn-
fundin tulokseen. Tuloksen kannalta 
on ratkaisevaa, minkälaisia muutok-
sia sijoitusomaisuuden arvostukses-
sa tilikauden aikana tapahtuu sekä 
se, ajoittuuko vuodelle voitollisia 
irtautumisia hankkeista. Kehitysra-
hoituksessa näiden ennakointi on 
yleensä vaikeaa ja koronaviruksen 
odotamme lisäävän epävarmuutta 
entisestään.

Toimintakertomus  |
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Tuloslaskelma 
1000 e

   Liite 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 527 1 471 

Henkilöstökulut 2   

 Palkat ja palkkiot 3 -6 981 -6 865 

 Henkilösivukulut    

  Eläkekulut  -1 207 -1 161 

  Muut henkilösivukulut  -627 -110 

 Henkilösivukulut  -1 835 -1 270 

Henkilöstökulut yhteensä  -8 816 -8 135 

Suunnitelman mukaiset poistot 4 -202 -96 

Liiketoiminnan muut kulut 5, 6 -5 033 -5 120

LIIKETAPPIO  -12 523 -11 880

Rahoitustuotot    

 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä  3 171 4 423 

 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista  3 735 5 736 

 Muut korko- ja rahoitustuotot  39 682 40 404 

Rahoitustuotot yhteensä  46 588 50 562 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista  -4 358 -7 105 

Rahoituskulut    

 Korkokulut ja muut rahoituskulut  -28 989 -29 445 

Rahoitustuotot ja kulut 7 13 241 14 013

VOITTO ENNEN VEROJA  718 2 133

Tuloverot 8 -17 -14

TILIKAUDEN VOITTO  700 2 118

2019 tekstit tuotu

Tuloslaskelma  |
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Tase 
1000 e

   Liite 31.12.2019 31.12.2018 

VASTAAVAA     

PYSYVÄT VASTAAVAT    

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9    

 Muut pitkävaikutteiset menot  534 35 

 Koneet ja kalusto  441 10  

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä  976 45  

Sijoitukset 10    

 Osuudet omistusyhteysyrityksissä  54 223 63 557  

 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 11 21 768 16 263   

 Muut osakkeet ja osuudet  172 009 134 704  

 Muut saamiset 11 308 719 279 669  

Sijoitukset yhteensä  556 719 494 194 

PYSYVÄT VASTAAVAT  557 694 494 238  

VAIHTUVAT VASTAAVAT    

Saamiset     

 Pitkäaikaiset 12    

  Muut pitkäaikaiset saamiset  2 304 3 293  

 Lyhytaikaiset     

  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 13 77 23  

  Muut saamiset 14 3 338 412  

  Siirtosaamiset 15 7 296 9 717  

 Lyhytaikaiset yhteensä  10 710 10 152  

Saamiset yhteensä  13 014 13 445  

Rahoitusarvopaperit 16    

Muut arvopaperit  11 779 11 423  

Rahat ja pankkisaamiset  33 178 34 824

VAIHTUVAT VASTAAVAT  57 972 59 691  

VASTAAVAA  615 666 553 930

Tase  |
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   Liite 31.12.2019 31.12.2018 

VASTATTAVAA     

OMA PÄÄOMA  17 

Osakepääoma  196 989 186 989  

Edellisten tilikausien voitto  69 675 68 127  

Tilikauden voitto  700 2 118 

OMA PÄÄOMA   267 364 257 234  

VIERAS PÄÄOMA    

Pitkäaikainen 18, 19  

 Joukkovelkakirjalainat  99 844 99 781  

 Vaihtovelkakirjalainat  130 000 130 000  

 Lainat rahoituslaitoksilta  59 344 32 606  

 Muut pitkäaikaiset velat  700 307  

Pitkäaikainen yhteensä  289 888 262 694 

Lyhytaikainen 20    

 Lainat rahoituslaitoksilta  53 493 29 315 

 Saadut ennakot  9 

 Ostovelat  319 269  

 Muut velat  252 751  

 Siirtovelat 21 4 341 3 666  

Lyhytaikainen yhteensä  58 414 34 002 

VIERAS PÄÄOMA  348 302 296 696  

VASTATTAVAA  615 666 553 930 

Tase  |
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   2019  2018 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  

Saadut maksut liiketoiminnasta 61 007 58 614 

Tehdyt sijoitukset liiketoimintaan -124 744 -134 607 

Saadut osingot liiketoiminnasta 531 1 101 

Saadut korot liiketoiminnasta 20 854 13 074 

Maksetut korot liiketoiminnasta -8 944 -6 294 

Saadut maksut liiketoiminnan muista tuotoista 9 023 3 565 

Maksut liiketoiminnan kuluista -16 173 -17 370

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -58 446 -81 917

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -1 133 -42

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -1 133 -42

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  

Lyhytaikaisten lainojen nostot 43 998 20 000 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -20 000 -6 999 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 35 358 120 000 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9 316 -56 671 

Maksullinen osakeanti 10 000 10 000

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 60 040 86 330

VALUUTTAKURSSIMUUTOKSET (D) -2 106 -3 909

RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C+D)  
lisäys (+) vähennys (-) -1 645 462

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA (1.1.) 45 822 45 360 

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) 44 177 45 822

RAHAVAROJEN MUUTOKSET,  
JOIHIN EI LIITY MAKSUA 780 424 

RAHAVARAT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) 44 957 46 246

Rahoituslaskelma 
1000 e

2019 tekstit tuotu

Rahoituslaskelma  |
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sijoitukset

Osakkeet ja rahastosijoitukset sekä lainasaamiset on tilinpäätöksessä arvostettu alkuperäiseen 
hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Arvostusperusteina käytetään 
riskiluokitusta sekä muita arvoon vaikuttavia tekijöitä. Sijoitusten arvoa seurataan jatkuvasti.

Osa pääomalainoista on käytännössä oman pääoman ehtoisia sijoituksia, joille maksetaan tuottoa 
vain silloin, kun hankeyhtiön taloudellinen tilanne sen mahdollistaa. Tällaisten pääomalainojen korko 
tuloutetaan vain maksusta.  Varovaisuuden periaatetta noudattaen vain maksusta tulouttamista 
sovelletaan myös osaan alaskirjattujen hankkeiden lainojen koroista.

Arvonalentumiset ja niiden peruutukset esitetään tuloslaskelmassa kohdassa Arvonalentumiset 
pysyvien vastaavien sijoituksista. 

Rahastomanagerin arviota tekemiensä sijoitusten käyvästä arvosta on verrattu sijoituksen 
Finnfundin tasearvoon. Rahastomanagerin käypään arvoon on lisätty tarvittaessa ilmoituksen 
jälkeiset maksatukset investointeihin, jotta Finnfundin sijoituksen arvo on vertailukelpoinen 
managerin ilmoittaman arvon kanssa. Sijoitusten tasearvo voi olla enintään 100 % managerin 
ilmoittamasta arvosta. Edellisen tilikauden virheitä on oikaistu lisäten vapaata omaa pääomaa ja 
vastaavasti pysyvien vastaavien arvoja 773.663,84 eurolla.

     
Erityisriskirahoitus

Erityisriskirahoituksen piirissä oleviksi kutsutaan hankkeita, joihin liittyviä tappioita sekä 
osake- ja osuussijoitusten menetyksiä ja arvonalenemisia valtio on 20.9.2012 antamansa ja 
31.12.2015 saakka voimassa olleen tai 20.9.2018 antamansa ja 31.12.2023 saakka voimassa 
olevan  tappiokorvaussitoumuksen perusteella sitoutunut korvaamaan Teollisen yhteistyön 
rahasto Oy:lle. Sitoumuksen piiriin ennen määräajan päättymistä hyväksytyt hankkeet jatkavat 
sen piirissä myös tämän jälkeen. Yhtiön johtokunta on päättänyt hankkeiden ottamisesta 
erityisriskirahoitussitoumuksen piiriin.

Erityisriskirahoituksen piiriin voidaan hyväksyä hankkeita, joiden riskiluokitus yhtiön 
riskiluokitusperiaatteiden mukaisesti on C, CC tai CCC. Vastaava valtion korvausosuus näihin 
hankkeisiin liittyvistä tappioista on 40 %, 50 % ja 60 %. Erityisriskirahoitettavissa hankkeissa osan 
sijoitusriskistä kantaa Finnfund ja osan valtio. Valtion osuus riskistä lasketaan prosenttiosuutena 
kulloinkin ulkona olevasta rahoituksen määrästä, joka lasketaan vähentämällä maksatusten 
määrästä mahdolliset palautukset. Erityisriskirahoitetuista hankkeista tehdään vuosittaisia 
arvonalentumistappiokirjauksia ja niiden palautuksia tuloslaskelmaan samoin perustein kuin 
muistakin hankkeista.

Erityisriskirahoitettuihin hankkeisiin kohdistuvien nettotappioiden valtion riskiosuuden mukainen 
laskennallinen saaminen valtiolta esitetään erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Valtio maksaa 
vastaavan korvauksen erikseen tehtävän hakemuksen perusteella. Valtion maksama korvaus  
voi olla enintään 7,5 milj. euroa vuodessa.

     

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet  |
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Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai tätä alempaan käypään arvoon.   
    

Johdannaiset

Johdannaiset esitetään  tilinpäätöksessä käyvän arvon periaatteen mukaisesti noudattaen 
IFRS-standardeja. Johdannaisten IFRS-käsittely perustuu kirjanpitolain 5. luvun 2. pykälään 
sekä kirjanpitolautakunnan (KILA 1963/2016) joulukuussa 2016 julkaisemaan lausuntoon.  
Valuuttatermiinit, koron-, sekä  koron- ja valuutanvaihtosopimukset on alun perin kirjattu 
solmimispäivän käypään arvoon, josta ne on edelleen arvostettu käypään arvoon tilinpäätöksessä. 
Arvostamisessa käypään arvoon on käytetty pankkien arvostusraportteja, joista on laadittu oma 
tarkistuslaskelma hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä käyttäen. Sekä positiiviset että negatiiviset 
käyvän arvon muutokset on kirjattu rahoitustuotoksi tai -kuluksi tuloslaskelmaan. Taseessa 
johdannaiset sisältyvät muihin saamisiin ja muihin velkoihin. Finnfund ei sovella IFRS-standardien 
mukaista suojauslaskentaa, vaikka johdannaiset on hankittu suojaavassa tarkoituksessa.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset on muutettu euromääräisiksi 
tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoaikaa on pidennetty edelliseen vuoteen nähden yhtiön 
muuttaessa uusiin toimitiloihin maaliskuussa vuonna 2019. Poistosuunnitelma on laadittu vuokra-
ajan mukaan. Uuden tilan remontoimisesta, koneista ja kalusteista aiheutuneet kulut on aktivoitu 
taseessa muihin pitkävaikutteisiin menoihin sekä koneisiin ja kalustoon.

 
 Poistosuunnitelma:      
 Muut pitkävaikutteiset menot 7 vuotta 
 Koneet ja kalusto 5 vuotta

Eläkkeet

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. 

Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Toimitusjohtajan eläkevastuu katetaan osin olemassa olevalla ryhmäeläkevakuutuksella ja osin 
yhtiön taseeseen vuosittain tehtävällä varauksella. Vuotuinen maksutaso on 26,51 % toimitusjohtajan 
bruttovuosiansiosta.

2019 tekstit tuotu
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   2019 2018

1  Liiketoiminnan muut tuotot    

 Tuotot omistusyhteysyrityksiltä 5 7 

 Palkkiot 779 377 

 Muut tuotot 743 1 087

   1 527 1 471

2  Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä    

 Toimihenkilöitä 77 75 

3  Palkat ja palkkiot    

 Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 420 396 

 Johtokunta ja hallintoneuvosto 124 121 

  Johtokunta    

  Puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 100 €  

  Varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 700 €  

  Jäsenten kuukausipalkkiot 600 €  

  Johtokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot 300 €  

  Hallintoneuvosto 

  Puheenjohtajan kokouspalkkio 800 €  

  Varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 €  

  Jäsenten kokouspalkkiot 500 € 

 Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63 vuotta täytettyään.  
 Eläkeikä perustuu vuonna 2012 uudistettuun johtajasopimukseen.    
 

4  Poistot 

 Muut pitkävaikutteiset menot 92 18 

 Koneet ja kalusto 110 77

   202 96

5  Liiketoiminnan muut kulut 

 Vapaaehtoiset henkilöstökulut 736 631 

 Toimitilat 751 649 

 Tietohallinto 777 653 

 Matkat ja neuvottelut 1 181 1 019 

 Edustus, PR ja tiedotus 44 383 
 Sisältää avustuksen vuonna 2018 ja avustuksen osittaisen 
 palautuksen vuonna 2019 kyläprojektien rakentamiseen Hondurasissa

Tuloslaskelman liitetiedot 
1000 e
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 Ulkopuoliset palvelut 1 335 1 408 

 Muut kulut 208 378

   5 033 5 120

6  Tilintarkastajan palkkiot 

 Lakisääteinen tilintarkastus 15 14 

 Toimeksiannot 6 1 

 Veroneuvonta 3 0 

 Muut palvelut 46 9

   71 24

7  Rahoitustuotot ja -kulut 

 Rahoitustuotot    

 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 

  Osinkotuotot 335 279 

  Rahastotuotot 1 312 762 

  Myyntivoitot 1 378 3 208 

  Muut tuotot 145 174 

 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä yhteensä 3 171 4 423 

 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista    

  Osinkotuotot 213 479 

  Rahastotuotot 3 522 4 817 

  Myynti- ja sijoitusvoitot 0 439 

 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä 3 735 5 736 

 Muut korko- ja rahoitustuotot 

  Korkotuotot 23 018 18 518 

  Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 3 938 2 710 

  Muut tuotot 2 008 1 439 

  Muut tuotot omistusyhteysyrityksiltä 10 57 

  Kurssivoitot 10 708 17 679 

 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 39 682 40 404 

 Rahoitustuotot yhteensä 46 588 50 562

 Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja 
 arvonalentumistappioiden palautukset 

  Osakkeet ja rahastosijoitukset -9 757 -9 351 

  Laina- ja muut saamiset -6 318 -3 743 

  Arvonalentumistappioiden palautukset osakkeet ja rahastosijoitukset 1 452 4 972 

  Arvonalentumistappioiden palautukset lainasaamiset 10 265 1 017 

 Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot  
 ja arvonalentumistappioiden palautukset -4 358 -7 105

2019 tekstit tuotu
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 Korkokulut ja muut rahoituskulut 

  Korkokulut muille -3 208 -6 751 

  Muut rahoituskulut -8 830 -4 004 

  Myynti-, rahasto- ja sijoitustappiot sisältäen -7 453 -915 
  tappiokorvauksen valtiolta 

  Kurssitappiot -9 499 -17 775 

 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -28 989 -29 445 

 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 13 241 14 013

 Erään Rahoitustuotot ja -kulut sisältyy kurssivoittoja /  
 tappioita (netto) 1 210 -96 

7  Sijoitustoiminnan rahoitustuotot tulotasoluokituksen mukaan*     

  *ei sisällä tuottoja EU-alueelta, likviditeetistä ja rahoituksesta 

 Vähiten kehittyneet maat (LDC) 16 368 18 307 

 Muut matalan tulotason maat (LIC) 3 849 5 983 

 Alemman tulotason maat (LMIC) 18 128 15 744 

 Ylemmän keskitulotason maat (UMIC) 6 492 6 033 

 Venäjä 104 3 354

   44 940 49 420

8  Tuloverot    

 Myyntivoittoverot ulkomaille 0 1 

 Lähdeverot työkorvauksista 1 1 

 Lähdeverot osingoista 16 12

   17 14

Tuloslaskelman liitetiedot  |
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9  Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkäv. menot Koneet ja kalusto Yhteensä 

 Hankintameno 1.1.2019 1 173 2 085 3 258 

  Lisäykset 592 542 1 133 

 Hankintameno 31.12.2019 1 765 2 627 4 392 

 Kertyneet poistot 1.1.2019 -1 138 -2 075 -3 214 

  Tilikauden poisto -92 -110 -202 

 Kertyneet poistot 31.12.2019 -1 230 -2 185 -3 416 

 Kirjanpitoarvo 31.12.2019 534 441 976 

 Kirjanpitoarvo 31.12.2018 35 10 45 

10 Sijoitukset / Osakkeet ja rahastot Om.yht.yr. osakkeet Muut osakkeet Yhteensä 
   ja rahastot ja rahastot  

 Hankintameno 1.1.2019 76 903 149 615 226 519 

  Edellisenä vuonna tehtyjen  

  rahastokirjausten oikaisut 0 774 774 

  Lisäykset 12 046 33 706 45 751 

  Siirrot erien välillä -11 728 11 728 0 

  Vähennykset -3 330 -6 920 -10 250 

 Hankintameno 31.12.2019 73 891 188 903 262 794

 Kertyneet yksilölliset 
 arvonalentumistappiot 1.1.2019 -13 346 -14 911 -28 257

  Palautuneet arvonalentumistappiot 0 1 452 1 452 

  Tilikauden arvonalentumistappiot -6 322 -3 436 -9 757

 Kertyneet yksilölliset 
 arvonalentumistappiot 31.12.2019 -19 668 -16 894 -36 562

 Kirjanpitoarvo 31.12.2019 54 223 172 009 226 232 

10 Sijoitukset / Saamiset Om.yht.yr. saamiset Muut saamiset Yhteensä 

 Hankintameno 1.1.2019 19 713 303 262 322 975 

  Edellisenä vuonna tehtyjen  
  kirjausten oikaisu hankintamenoon 0 -289 -289 

  Lisäykset 1 347 107 582 108 929 

  Pääomitetut korot 3 253 1 714 4 966 

  Siirrot erien välillä 8 655 -8 655 0 

  Vähennykset -9 965 -73 068 -83 032 

 Hankintameno 31.12.2019 23 003 330 545 353 549

Taseen liitetiedot 
1000 e
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  Palautuneet arvonalentumistappiot 2 214 8 085 10 299

  Tilikauden arvonalentumistappiot 0 -6 318 -6 318

 Kertyneet yksilölliset  
 arvonalentumistappiot 31.12.2019 -1 235 -21 826 -23 062

 Kirjanpitoarvo 31.12.2019 21 768 308 719 330 487

   2019 2018

11  Saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla veloilla  

 Pääomalainat omistusyhteysyrityksille 21 768 16 263

 Pääomalainat muille 54 232 23 010

   76 000 39 273

12  Muut pitkäaikaiset saamiset    

 Hankintameno 1.1. 1 339 1 340

  Vähennykset 0 -1

 Hankintameno 31.12. 1 339 1 339

  Arvonalentumistappiot -670 -670

 Kirjanpitoarvo 31.12. 669 669

 Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 1 635 2 625

   2 304 3 293

13  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä  

 Korot 0 2

 Muut 77 21

   77 23

14  Muut saamiset    

 Tappiokorvaus valtiolta erityisriskirahoituksen perusteella 2 183 0

 Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 1 057 412

 Muut 97 0

   3 338 412

15  Siirtosaamiset   

 Ennakkomaksu perustettavan yhtiön lukuun 0 900

 Korot 6 364 7 734 

 Muut 932 1 083

   7 296 9 717

16  Rahoitusarvopaperit   

 Käypä arvo 11 780 11 685 

 Kirjanpitoarvo 11 779 11 423

 EROTUS 1 263

 Kertyneet yksilölliset  
 arvonalentumistappiot 1.1.2019 -3 450 -23 593 -27 043

Taseen liitetiedot  |
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 Sidottu oma pääoma   

 Osakepääoma 1.1. 186 989 176 989

 Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla 10 000 10 000

 Osakepääoma 31.12. 196 989 186 989

 Vapaa oma pääoma   

 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 70 245 67 105

 Edellisenä vuonna tehtyjen korkojen ja rahastokirjausten oikaisut,  
 palautus myyntivoiton veroon Intiasta liittyen myyntivoittoon  
 vuosina 2011–2012 -570 1 022

 

 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 69 675 68 127

 Tilikauden voitto/tappio 700 2 118

 Vapaa oma pääoma yhteensä 70 376 70 245

 Oma pääoma yhteensä 267 364 257 234

17 Osakepääoma    

 Osakkeet kpl 1 158 758 1 099 935

 Kirjanpidollinen vasta-arvo 170,00 170,00

18 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua    

 Lainat rahoituslaitoksilta 24 000 5 333

 Lainat valtiolta 130 000 130 000

   154 000 135 333

19 Joukkovelkakirjalainat    

 Jvk-laina 2017/2022 Bullet Fixed 0,625 % 100 000 100 000

20 Muut lyhytaikaiset velat    

 Lainat rahoituslaitoksilta 53 493 29 315

 Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 9 386

 Ostovelat 319 269

 Muut 251 365

   54 073 30 335

21 Siirtovelat    

 Henkilöstökulujaksotukset 3 487 2 611

 Korot 850 988

 Verot 0 57

 Muut 4 10

   4 341 3 666

17  Oma pääoma
 Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeen- 
 omistajille. Yhtiö ei jaa varojaan osinkona tai vapaan oman pääoman 
 rahastosta eikä myöskään hanki tai lunasta omia osakkeitaan.

Taseen liitetiedot  |
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Muut liitetiedot 
1000 e

Muut vastuusitoumukset

Yhtiö irtisanoi aikaisemman toimitilansa vuokrasopimukset ja vuokranmaksuvelvollisuus päättyi 
31.3.2019. Yhtiö solmi uudesta toimitilastaan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen. Vuokra-aika  
ja hallintaoikeus alkoi 1.3.2019 ja se voidaan irtisanoa 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen 
ensimmäisen kerran 31.5.2025. Kuukausivuokra arvonlisäverottomana on 49.341,00 euroa, alkaen 
1.3.2020 49.977,61 euroa. Vuokranmaksuvelvollisuus alkoi 1.6.2019.

   2019 2018

 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 598 475

 Myöhemmin maksettavat 3 249 3 799

Muut vastuut    

 Maksamattomat investointisitoumukset     

 Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 177 000 153 600

 Erityisriskirahoitus (kumulatiivinen)    

 Johtokuntapäätökset 112 920 122 074

 Valtion osuus riskistä 56 065 61 189

 Valtion osuus riskistä, % 50 % 50 %

 Maksatukset - palautukset 58 263 76 417

Saamiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Yhteensä Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Yhteensä

Valuuttatermiinit 1 051  1 051 390  390

Koronvaihtosopimukset 6 207 213 22 86 108

Valuutan- ja koron - 
vaihtosopimukset  1 429 1 429  2 539 2 539

Yhteensä 1 057 1 635 2 693 412 2 625 3 037

Velat Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Yhteensä Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Yhteensä

Valuuttatermiinit 9  9 386  386

Koronvaihtosopimukset  348 348  12 12

Valuutan- ja koron- 
vaihtosopimukset   0   0

Yhteensä 9 348 357 386 12 398

Johdannaiset rahoitusvaroissa ja -veloissa käyvin arvoin

2019 2018

Johdannaissopimukset 1000 e

Muut liitetiedot  |
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Johdannaisten käypien arvojen hierarkia

Taso 1) Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuihin (oikaisemattomiin)  
hintoihin toimivilla markkinoilla, joille yhteisöllä on pääsy arvostuspäivänä.

Taso 2) Käyvät arvot perustuvat toimivilta markkinoilta saataviin syöttötietoihin, jotka ovat muita kuin  
tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja ja jotka ovat havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko  
suoraan tai epäsuorasti. Käyvät arvot johdetaan näitä tietoja käyttäen yleisesti käytössä olevien  
johdannaisten arvostusmallien mukaisesti.

Taso 3) Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin muihin kuin havainnoitavissa  
oleviin syöttötietoihin.

Varain- ja riskienhallinta     
Varain- ja riskienhallinnan tavoitteena on pienentää markkinariskeistä, korkojen ja valuutta-
kurssien muutoksista, aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia Finnfundin tulokseen sekä varmistaa 
riittävä maksuvalmius. Varain- ja riskienhallinnan pääperiaatteet on kuvattu johtokunnan  
hyväksymässä varain- ja riskienhallintaohjeessa. Toteuttamisesta vastaa talous- ja  
rahoitusjohtaja.

      
Korko- ja valuuttariski     
Valuuttatermiineillä sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla suojataan Finnfundin myöntä-
mien sijoituslainojen synnyttämiä valuutta- ja korkoriskejä. Korkojohdannaisilla suojataan 
sijoituslainoista syntyvää korkoriskiä silloin, kun sijoituslainojen korkoperusta poikkeaa  
Finnfundin oman varainhankinnan korkoperustasta. 

     
Herkkyysanalyysi     
Johdannaisinstrumenttien arvonmuutoksen herkkyyttä laskettaessa on käytetty oletusta yhden 
prosenttiyksikön Euribor ja Libor -koron muutoksesta. Valuuttakurssimuutoksen, EUR/USD  
oletetaan olevan +/- 10 % (USD heikkenee/vahvistuu 10 %). Muutosten vaikutusta Finnfundin 
tulokseen on kuvattu alla.     

Saamiset Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Valuuttatermiinit  1 051  1 051  390  390

Koronvaihto- 
sopimukset  213  213  108  108

Valuutan- ja koron- 
vaihtosopimukset  1 429  1 429  2 539  2 539

Yhteensä 0 2 693 0 2 693 0 3 037 0 3 037

Velat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Valuuttatermiinit  9  9  386  386

Koronvaihto- 
sopimukset  348  348  12  12

Valuutan- ja koron- 
vaihtosopimukset    0    0

Yhteensä 0 357 0 357 0 398 0 398

2019 2018

Muut liitetiedot  |
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Vaikutus tulokseen, 1000 EUR 2019 2018

EURIBOR-korkojen +/- 1 % muutos 0 / 0 0 / 0

LIBOR-korkojen +/- 1 % muutos -807 / 807 -921 / 921

EUR-USD-valuuttakurssin +/- 10 % muutos 10 167 / -10 167 10 049 / -10 049

Herkkyysanalyysi, johdannaiset

Luottoriski

Finnfund käyttää vastapuolinaan johdannaissopimuksissa vakavaraisia pohjoismaisia pankkeja.

Maksuvalmiusriski

Finnfund ylläpitää ennustettuun maksatusvolyymiin nähden riittävää likviditeettiä likviditeettiriskin 
hallitsemiseksi. Finnfundilla on käytettävissään 100 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti ja 
komittoimattomia luottolimiittejä pohjoismaisissa pankeissa sekä vuonna 2010 perustettu  
300 miljoonaa euron yritystodistusohjelma. Pankkien luottolimiitit eivät olleet lainkaan käytössä  
vuoden 2019 lopussa.

Lähipiirilainasaamiset ja -vastuut sekä liiketoimet lähipiirin kanssa 

 Tilikauden aikana ei ole tapahtunut esittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia lähipiiriliiketoimia.

Taseen ulkopuoliset varat 

 Yhtiön hallinnassa oli sopimuksella sovittuja, yhtiölle kuulumattomia varoja 2 322 726,80 euroa.  

Käytetyt valuuttakurssit

 31.12.2019 EUR/USD 1,1234

Johdannaisista aiheutuvat diskonttaamattomat rahavirrat

Saamiset Alle 1 vuotta 1–5 vuotta Yhteensä Alle 1 vuotta 1–5 vuotta Yhteensä

Valuuttatermiinit 94 323 0 94 323 109 335 0 109 335

Koronvaihtosopimukset 629 1 322 1 951 495 570 1 065

Valuutan- ja koron - 
vaihtosopimukset 625 101 250 101 875 625 101 875 102 500

Yhteensä 95 577 102 572 198 149 110 455 102 445 212 900

Velat Alle 1 vuotta 1–5 vuotta Yhteensä Alle 1 vuotta 1–5 vuotta Yhteensä

Valuuttatermiinit 94 001 0 94 001 110 147 0 110 147

Koronvaihtosopimukset 662 1 379 2 042 421 525 946

Valuutan- ja koron- 
vaihtosopimukset 2 829 103 484 106 313 3 756 106 704 110 460

Yhteensä 97 492 104 863 202 355 114 325 107 229 221 553

2019 2018

Muut liitetiedot  |
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Helsinki, 26. päivänä maaliskuuta 2020

Ritva Laukkanen  Jussi Haarasilta
puheenjohtaja  johtokunnan jäsen

Anu Hämäläinen  Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos
johtokunnan jäsen  johtokunnan jäsen

Pirita Mikkanen  Lars-Erik Schöring
johtokunnan jäsen  johtokunnan jäsen

Antero Toivainen  Robert Wihtol
johtokunnan jäsen  johtokunnan jäsen

Jaakko Kangasniemi 
toimitusjohtaja

 

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki, 1. päivänä huhtikuuta 2020

Deloitte Oy
Tilintarkastusyhteisö

Anu Servo
KHT, JHT

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Tilinpäätöksen allekirjoitukset  |
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Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (y-tunnus 0356880-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 

1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja  

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten  

mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa nou-
datettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme 
hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
 
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, 
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 
 
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimin-
taansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa 
kuin tehdä niin. 
 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää 
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheel-
lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin 
tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpää-
töksen perusteella. 

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus  |



33Vuosikertomus  2019

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpi-
teitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-
tusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia 
tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastuse-
videnssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettä-
viin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johto-
päätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintar-
kastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty 
jatkamaan toimintaansa. 

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä 
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuk-
sen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-
sämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suori-
tettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Tilintarkastuskertomus  |
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Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että  
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen  
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä, 3. huhtikuuta 2020

Deloitte Oy
Tilintarkastusyhteisö

Anu Servo
KHT, JHT

Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut 
johtokunnan ja toimitusjohtajan laatimiin toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen sekä tilintarkastusker-
tomukseen vuodelta 2019. Hallintoneuvosto ilmoittaa lausunnossaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei 
sillä ole huomauttamista toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen johdosta eikä johtokunnan jakokelpoisten 
varojen käsittelyä koskevaan esitykseen.

Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 2020

Hallintoneuvoston lausunto

Emma Kari

Tiina Elovaara  Jarkko Eloranta

Veronika Honkasalo  Marko Kilpi

Jouni Ovaska  Sakari Puisto

Juha Ruippo  Kristiina Salonen

Saara-Sofia Sirén  Erkki Tuomioja

Petri Vuorio
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