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Kommentteja Finnfundin omistajaohjausmuistioon
Finnwatch kiittää mahdollisuudesta kommentoida Finnfundille laadittavaa
omistajaohjausmuistiota. Kommenttimme on laadittu vuoden 2019 omistajaohjausmuistion
pohjalta.
– Finnfundin sijoitukset fossiiliseen energiaan tulee kieltää. On Suomen ilmasto- ja
kehityspolitiikan uskottavuudelle äärimmäisen kiusallista, että parhaillaan Suomi edistää
kehitysvaroilla turvehanketta Ruandassa samalla kun Suomessa ajetaan omaa
turvetuotantoa alas. Finnfund ei 1.11. pidetyn sidosryhmätilaisuuden perusteella ole itse
rajaamassa fossiilisia hankkeita pois sijoituskohteistaan (kivihiiltä lukuunottamatta) ja siksi
omistajaohjauksen tulee linjata asiasta.
– Finnfundin tulee raportoida numeerisista kehitysvaikutuksistaan attribuutio huomioiden.
Tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti jakamalla numeeriset kehitysvaikutukset Finnfundin
sijoitusosuudella. Muut mahdolliset vaikutukset (vipuvaikutus, Finnfundin merkitys hankkeen
käynnistymisessä jne) voidaan raportoida laadullisesti. Attribuution huomioiminen
raportoinnissa on linjassa kaikkien Finnfundista viime vuosina tehtyjen evaluaatioiden
kanssa.
– Verotulot tulee lisätä takaisin seurattavien indikaattoreiden joukkoon. Maksetut verot tulee
raportoida suhteessa Finnfundin sijoittamaan osuuteen ja laskentatavasta tulee tehdä
läpinäkyvämpi niin, että yhteisöveron osuus on eritelty. Finnfundin tulee raportoida vain
maksetut verot ja veroluonteiset maksut. Pelkkää aikaisemmin käytettyä sanaa ”maksut” ei
tule käyttää indikaattorina.
– Finnfundin vaikutukseksi arvioidut sijoitusten verotulot tulee raportoida takautuvasti myös
vuodelta 2019. Voidaa pitää erikoisena, että veroja koskeva indikaattori on poistettu
kokonaan aiemmasta vuoden 2019 omistajaohjausmuistiosta tilanteessa, jossa Finnfundin
sijoituskohteiden veronmaksu on ollut julkisen huomion kohteena ja yhtiö on julkaissut uuden
verolinjauksen, jossa luvataan uusia panostuksia veroja koskevaan raportointiin.
– Työpaikoista tulee raportoida lähtötaso, eli kehitysvaikutuksiksi lasketaan vain ne
työpaikat, jotka luodaan Finnfundin sijoituksen avulla. Finnfundin kehitysvaikutuksiksi ei tule
laskea rahastoihin ja kehitysrahoituslaitoksiin luotuja työpaikkoja, jotka ovat toiminnan
hallintokustannuksia.
– Työpaikkojen määrän lisäksi tulee huomioida niiden laatu (ILOn standardit). Hyviä
indikaattoreita työpaikkojen laadun varmistamiseksi ovat esimerkiksi: (1) Toimiiko työpaikalla
riippumaton, aidosti työntekijöitä edustava ammattiliitto; (2) onko työpaikalla työnantajan (tai
työnantajaliiton, jos sellaisia on) ja ammattiliiton välinen työehtosopimus, jossa sovitaan
palkoista ja työehdoista.

– Ulkoministeriön tulee seurata Finnfundin ydintoiminnan kuluja. Nykyisen toimintakuluja
koskevan seurantaindikaattorin sisältö tulee määritellä tämän mukaisesti. Tällä hetkellä on
esimerkiksi epäselvää sisältääkö se kaikki Finnfundin ydintoimintaan liittyvät kulut, kuten
esimerkiksi rahastoille maksettavat hallinnointipalkkiot ja muut vastaavat rahoituskulut.
– Oman pääoman tuoton viisivuotiskauden keskiarvoa laskettaessa tulee huomioida
tuloslaskelman ulkopuolella tehdyt aiempien vuosien tosiasialliseen voittoon vaikuttavat
alaskirjaukset (n. 18 milj € vuoden 2016 tilinpäätöksellä). Mikäli näin ei tehdä, raportoitavat
luvut ovat olennaisesti virheellisiä.

