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Suomen kehityspolitiikassa tapahtui vuoden 
2015 keväällä merkittävä muutos, kun Juha 
Sipilän hallitus kehitysyhteistyöministeri 
Lenita Toivakan johdolla siirsi kehitysrahoi-
tuksen painopisteen järjestöjen rahoituksesta 
yksityisen sektorin rahoitukseen. Aikaisem-
min suurelle yleisölle melko tuntematon kehi-
tysrahoitusyhtiö Finnfund nousi julkisuuden 
valokeilaan, kun sille myönnettiin 130 miljoo-
nan pääomakorotus1. Nousu Finnfundin rahoi-
tukseen oli 1 200 prosenttia edellisvuosiin 
verrattuna.

Raju muutos kehityspolitiikan toimijoiden 
rahoituksessa herätti kiinnostuksen Finn-
fundiin ja yksityisen sektorin kehitysyhteis-
työhön. Julkisessa keskustelussa yksityisen 
sektorin hankkeilta peräänkuulutettiin lisää 
avoimuutta. Kriitikot epäilivät yritysten kehi-
tysyhteistyön tehokkuutta ja kohdentumista 
köyhimpiin maihin sekä kehityksen kannalta 
olennaisimpiin sektoreihin. 

Tämä raportti pyrkii lisäämään yksityisen sek-
torin kehitysyhteistyön läpinäkyvyyttä sekä 
tarjoamaan lisätietoa yritysten hankkeiden 
kehityspoliittisesta relevanssista. Raportin 
luku 2 tarkastelee yksityisen sektorin kehi-
tysyhteistyön historiaa ja sen uutta kukoistus-
kautta. Luku 3 pohtii mitä yritysten kehitysyh-
teistyö ylipäätään on, ja mitä tuloksia sillä on 
saavutettu. Finnfundia esittelevä luku 4 toimii 
johdantona Finnwatchin selvityksen tulokset 
esittelevälle luvulle 5. 

Raportin luvussa 5 avataan ensimmäistä 
kertaa yksityiskohtaisesti Finnfundin sijoi-
tuskohteena olevien rahastojen sijoitussalk-
kujen sisältöä ja peilataan rahastojen sijoi-
tuskohteita Finnfundille asetettuihin kehitys-
tavoitteisiin. Yritys on ennen tätä selvitystä 
kieltäytynyt kertomasta rahastosalkkujensa 

1   Kansantalouden tilastointiin liittyvistä järjestelyistä joh-
tuen Finnfundin rahoitus toteutettiin lopulta vaihtovel-
kakirjalainana. Valtioneuvosto, tiedote 206/2016, saa-
tavilla osoitteessa: http://valtioneuvosto.fi /artikkeli/-/
asset_publisher/valtioneuvosto-siunasi-lainan-fi nnfun-
dille

sisältöä pankkisalaisuuteen vedoten2. Rahas-
tojen sijoituskohteiden avaaminen on kes-
keistä, sillä ne synnyttävät merkittävän osan 
Suomen yksityisen sektorin kehitysyhteis-
työlle raportoiduista kehitysvaikutuksista.

Lisäksi raportti tarkastelee yksittäisiä sijoitus-
salkuista löytyneitä yrityksiä ja niiden vastuul-
lisuutta. Finnwatchin omiin työntekijähaastat-
teluihin perustuva tapausesimerkki Ghanasta 
esitellään luvussa 5.3. Yhteenveto selvityksen 
tuloksista ja niistä nousevat suositukset esi-
tetään raportin lopussa luvuissa 6 ja 7.

Selvitys on tuotettu Mesenaatti-palvelun 
kautta talvella 2015 kerätyllä joukkorahoi-
tuksella. Selvityksen toteuttamista on tuettu 
myös Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjel-
man kautta. Ohjelman rahoittajia ovat Julkis-
ten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualo-
jen ammattiliitto PAM, Suomen Elintarvike-
työläisten Liitto SEL, TEAM Teollisuusalojen 
ammattiliitto, Solidaarisuus, Tehy, Ammatti-
liitto Pro, Teollisuusliitto ja Paperiliitto.

2   Yritysten kehitysapu kasvaa – luvut pidetään piilos-
sa: ”Meitä sitoo pankkisalaisuus”, Suomen Kuvalehti, 
31.8.2015

1. Johdanto
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Yksityisellä sektorilla tarkoitetaan yksityi-
seen omistukseen ja yritystoimintaan nojaa-
vaa yhteiskunnan osaa. Yksityiselle sekto-
rille annettu rooli kehitysyhteistyössä on 
vaihdellut eri vuosikymmeninä. Kehitysapua 
antavat teollisuusmaat keskittyivät 1970- ja 
1980-luvuilla talouskasvun aikaansaamiseen 
ja tarjoamaan kehitysmaille teknistä tietotai-
toa. Niin sanottujen alikehittyneiden maiden 
uskottiin modernisoituvan nopeasti, kunhan 
ne vain saavat käyttöönsä länsimaista osaa-
mista ja teknologiaa kehitysyhteistyön kautta.

Suomen kehityspolitiikka noudatteli kansain-
välisiä trendejä. Esimerkiksi laki kehitysluo-
toista eli kehitysmaille annettavasta tuesta, 
joka oli sidottu Suomesta tehtäviin hankin-
toihin, annettiin vuonna 1970. Jo vuonna 
1973 kehitysluottoihin varattiin 35 miljoo-
naa markkaa (noin 40 miljoonaa nykyeuroa) 
eli lähes kolmannes kaikista 108 miljoonan 
markan kehitysyhteistyömäärärahoista.3 Esi-
merkiksi Perulle myönnetyn vientiluoton 
turvin Rauma Repolan tehtailla Tampereen 
Lokomossa valmistettiin maansiirtokoneita 
vuoristoiseen Etelä-Amerikan maahan. Vallin-
nutta kehitysajattelua kuvastaa hyvin myös 
vuonna 1980 perustetun Suomen kansallisen 
kehitysrahoitusyhtiön Finnfundin virallinen 
nimi Teollisen yhteistyön rahasto Oy. Finn-
fundia käsitellään tarkemmin tämän raportin 
luvussa 4.

Suomalaisille yrityksille päätyi myös iso osa 
Suomen lahjamuotoisesta avusta, koska apua 
annettiin suomalaisina tuotteina. Esimerkiksi 
eteläisessä Afrikassa sijaitsevalle Sambialle 
lahjoitettiin 1970- ja 1980-luvuilla satoja Sisu-
merkkisiä kuorma-autoja4. Toimitusten toivot-
tiin myöhemmin johtavan Sisujen myymiseen 
maahan kaupalliselta pohjalta, mutta näin ei 
tapahtunut5.

3   Artto, J., 2005, Kohti kumppanuutta: Kuinka Suomi oppi 
tekemään kehitysyhteistyötä 1965–2005, s. 19

4   Helsingin Sanomat, 4.4.2015, Yksi Sambia, yksi kan-
sakunta, satoja Sisuja, http://www.hs.fi /ulkomaat/art-
2000002813992.html

5   Kääriäinen, M., 2015, Kehitysavun kirous.

Kauppa- ja teollisuuspolitiikka ohjasi Suomen 
kehitysyhteistyötä melkein yhtä paljon kuin 
kehitysmaiden tarpeet: kehitysapu oli erään-
laista piilotettua ja melko tehotonta yritystu-
kea. Nelinkertainen pääministeri ja kolmin-
kertainen ulkoministeri (kehitysyhteistyöasiat 
kuuluivat vuoteen 1991 asti ulkomisterin 
salkkuun) Kalevi Sorsa summasi aikakautta 
toteamalla vuonna 1990, että “myönteisiä esi-
merkkejä apuvaroin käynnistetystä tuotannol-
lisesta toiminnasta on vaikea osoittaa”.6

Kansainvälinen kehitysajattelu muuttui 1990-
luvun kuluessa kokonaisvaltaisempaan suun-
taan. Kehitystavoitteiden monipuolistuminen 
näkyy ehkä parhaiten vuonna 1999 hyväk-
sytyssä YK:n vuosituhatjulistuksessa ja sen 
pohjalta myöhemmin jalostetuissa YK:n vuo-
situhattavoitteissa7. Niissä asetettiin laajasti 
sosiaalista, koulutuksellista ja taloudellista 
kehitystä koskevia tavoitteita aikaisempien 
vuosikymmenien yksioikoisen talouskasvun 
luomis- ja teollistamispyrkimysten sijasta.

Kehitysyhteistyön toteutuksessa mullistavin 
ajattelutavan muutos liittyi siihen, että kehi-
tysmailla itsellään tulisi olla suurin sananvalta 
omasta kehityksestään ja esimerkiksi siitä, 
millaista apua ne vastaanottavat. Suomen 
kehityspoliittinen linja päivitettiin tämän ajat-
telun mukaiseksi vuoden 2004 kehityspoliitti-
sessa ohjelmassa8. Suomalaisasiantuntija- ja 
yritysvetoisista projekteista haluttiin siirtyä 
sektoriohjelmiin ja budjettitukeen: molempien 
yhteistyömuotojen taustalla olisi ajatus siitä, 
että toiminnan tulisi perustua vastaanottaja-
maiden omiin suunnitelmiin, joita avunantajat 
tukevat rahalla ja asiantuntija-avulla.

6   Artto, J., 2005, Kohti kumppanuutta: Kuinka Suomi oppi 
tekemään kehitysyhteistyötä 1965–2005, s. 33

7   Lisätietoa UN Millennium Project, http://www.unmillen-
niumproject.org/goals/

8   Kehityspoliittinen ohjelma, Valtioneuvoston pe-
riaatepäätös 5.2.2004, saatavilla osoittees-
sa: http://formin.fi nland.fi /public/download.
aspx?ID=12403&GUID={F2722607-FDAF-427B-88EB-
DAFD101A5D7F}

2.  Yksityisen sektorin rooli kehitysyhteistyön 
historiassa
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2.1 YRITYSVETOISEN 
KEHITYSPOLITIIKAN UUSI 
KUKOISTUSKAUSI

Parhaillaan eletään uutta ja uudenlaista yksi-
tyisen sektorin kehitysyhteistyön kukoistus-
kautta: jos trendi jatkuu, ohittavat julkisesti 
omistettujen kehitysrahoituslaitosten vuotui-
set sijoitukset muutamassa vuodessa julki-
seen kehitysyhteistyöhön vuosittain käytetyt 
määrärahat.

Yksityisen sektorin rooli korostuu voimak-
kaasti tällä hetkellä YK:n, EU:n ja Suomen 
kehityspoliittisissa linjauksissa. Tässä rapor-
tissa keskitytään erityisesti kehitysrahoitusyh-
tiöihin, joihin kuuluu myös Suomen kehitys-
politiikan merkittävin toimija Finnfund (ks. 
luku 4). 

Monenvälisistä toimijoista merkittävin yri-
tysten rahoittaja kehitysmaissa on Maail-
manpankki-ryhmään kuuluva Kansainvälinen 
rahoitusyhtiö IFC. Myös Euroopan investointi-
pankki EIB, Afrikan kehityspankki AfDB ja Lati-
nalaisen Amerikan kehityspankki IDB rahoitta-
vat runsaasti kehitysmaissa toimivia yrityksiä.

Kehitysrahoituslaitokset, julkisesti omistetut 
ja kehitysmaissa tapahtuvaan yritystoimin-
taan sijoittavat rahoitusyhtiöt, investoivat 
vuonna 2014 yhteensä yli 70 miljardia dolla-
ria9. Luvussa on mukana sekä monenvälisten 
yhtiöiden kuten IFC:n että Finnfundin kaltais-
ten kansallisten rahoitusyhtiöiden sijoitukset. 
Rahoituslaitosten sijoitukset olivat siten kas-
vaneet vuoden 2002 noin 10 miljardista dolla-
rista yli 600 prosenttia. Samassa ajassa vuo-
sittain käytettävät viralliset kehitysapumää-
rärahat olivat kasvaneet 70 prosentilla 80,4 
miljardista 137,2 miljardiin dollariin.

Yhdysvaltalainen CSIS-ajatushautomo on las-
kenut, että nykyisellä kasvuvauhdilla rahoi-
tuslaitosten vuotuiset sijoitukset ovat yhtä 
suuret kuin kaikki virallinen kehitysyhteis-
työ jo vuoteen 2020 mennessä.10 Samaisen 
tutkimuslaitoksen mukaan valtiot kehittä-
vät laajasti myös muita yksityiselle sektorille 

9   CSIS Center for Strategic and International Stu-
dies, 2016, Development Finance Institutions Come 
of Age, s. 5, saatavilla osoitteessa: https://csis-prod.
s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/161021_
Savoy_DFI_Web_Rev.pdf

10   Ibid, s. 27

suunnattuja instrumenttejaan, esimerkiksi 
tukia yritysvetoisille kehitysinnovaatioille. 

Kehitysrahoitusyhtiöiden kasvaneisiin sijoitus-
mahdollisuuksiin on kaksi syytä: 1) ne sijoitta-
vat uudelleen sijoitustuottonsa ja tuotot ovat 
korkeita aikana, jolloin iso osa maailmanta-
louden kasvusta on tullut kehittyviltä mark-
kinoilta ja 2) valtioiden tekemät pääomako-
rotukset: entistä suurempi osa kehitysyhteis-
työvaroista ohjataan yhtiöiden käyttöön.

Esimerkiksi Britannia päätti kesällä 2015 
pääomittaa omaa kehitysrahoitusyhtiötään 
735 miljoonalla punnalla eli yli miljardilla 
eurolla seuraavien kolmen vuoden aikana11. 
Sipilän hallituksen päätös käyttää investointi- 
ja lainamuotoiseen kehitysapuun 140 mil-
joonaa euroa vuodessa asettuu osaksi tätä 
kansainvälistä trendiä. Yhtäkkisenä kehitys-
politiikan suunnanmuutoksena se on kuiten-
kin rajuudessaan ainutlaatuinen, sillä samaan 
aikaan Suomen perinteisestä lahjamuotoi-
sesta kehitysyhteistyöstä leikattiin 330 mil-
joonaa euroa vuositasolla.

Kehitysyhteistyövarojen suuntaamisen inves-
tointi- ja lainamuotoisen apuun voidaan 
nähdä neljä syytä:

1) Valtioiden halu vähentää julkisia meno-
jaan: Vaikka julkiseen kehitysyhteistyöhön 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen jär-
jestö OECD:n jäsenmaissa kanavoidut varat 
ovat kuluvan vuosikymmenen aikana nous-
seet jonkin verran, on yhä pienempi osa 
siitä perinteistä lahjamuotoista apua. Yhä 
enemmän jäsenmaat antavat apua lainoina 
ja valtiot ovat pääomittaneet kehitysrahoi-
tusyhtiöitään, joiden sijoituksista osa las-
ketaan mukaan avuksi. Lisäksi erityisesti 
vuonna 2015 kehitysyhteistyömenoja nosti 
turvapaikanhakijoiden vastaanoton kas-
vaneet kulut (OECD:n sääntöjen mukaan 
osa vastaanottokuluista lasketaan mukaan 

11   Guardian, 2015, DfID to pump £735m into investment 
arm for private sector projects, https://www.theguar-
dian.com/global-development/2015/jul/17/depart-
ment-for-international-development-cdc-group-735m-
uk-aid-private-sector (viitattu 31.1.2017)
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kehitysyhteistyömenoihin12) ja sama ilmiö 
tulee näkymään myös lähivuosien tilastoissa.

2) Kehityspolitiikan halutaan palvelevan 
kotimaan työllisyyttä ja yritysten menes-
tystä: Tämän tavoitteen on pukenut sanoiksi 
esimerkiksi Sipilän hallituksen ensimmäi-
nen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 
Lenita Toivakka kesäkuussa 2015 toteamalla 
“Oma poliittinen painotukseni kehitysmi-
nisterinä on, että haluan yritykset vahvem-
min mukaan kehitysyhteistyöhön. Tämä on 
win-win-mahdollisuus, jota ei kannata jättää 
käyttämättä”13.

3) Rajusti kasvaneet rahoitustarpeet: YK:n 
vuonna 2014 julkaiseman raportin mukaan 
kehitysmaiden tulisi investoida vuositasolla n. 
3 300–4 500 miljardia dollaria, jotta ne voisi-
vat saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet 
tärkeimmillä sektoreilla ennen vuotta 203014. 
Kun samana vuonna OECD-maiden yhteenlas-
ketut kehitysyhteistyömenot olivat vain 137 
miljardia dollaria, katse on kääntynyt kehitys-
rahoittajiin ja niiden oletettuun “vipuvaikutuk-
seen” eli kykyyn saada liikkeelle myös yksi-
tyistä rahaa tarpeiden kattamiseen.

4) Kehitysmaiden toimintaympäristön 
parantuminen: Koulutus- ja terveystaso on 
monissa alemman tulotason maissa noussut 
niin paljon, että kannattava yritystoiminta 
on mahdollista: yrityksiin löytyy terveitä ja 
osaavia työntekijöitä. Lisäksi monien kehitys-
maiden politiikka on muuttunut markkinaeh-
toisemmaksi, kun ne aiemmin korostivat val-
tiojohtoisuutta. Tämä näkyy yrityksille suotui-
sana talous- ja yhteiskuntapolitiikkana15.

12   Ulkoministeriö, Humanitaariseen apuun eniten kehi-
tysyhteistyövaroja, Tiedote 66/2016, saatavilla osoit-
teessa: http://formin.fi /public/default.aspx?contentid=
344734&nodeid=49588&contentlan=1&culture=fi -FI

13   Helsingin Sanomat, 4.6.2015, Suomi karsii kehi-
tysavusta 300 miljoonaa – painopiste tyttöjen ja 
naisten tukemiseen, http://www.hs.fi /ulkomaat/
a1433305932007 (viitattu 8.6.2016)

14   UNCTAD, 2014, World Investment Report 2014. Inves-
ting in the SDGs: An Action Plan. http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf

15   Esimerkiksi Intiassa pääministeri Narendra Modi on 
luvannut tehdä maasta maailman avoimemman mark-
kinatalouden, ks. Fortune, Narendra Modi Just Made 
India ‘The Most Open Economy in the World’, http://
fortune.com/2016/06/20/india-modi-foreign-invest-
ment/ (viitattu 8.6.2017) 
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Ohessa esitellään tiivistetysti Suomen kehi-
tyspolitiikassa tällä hetkellä käytössä olevat 
yksityisen sektorin instrumentit.

PIF-instrumentti

Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstru-
mentti (Public Sector Investment Facility, PIF) 
julkistettiin joulukuussa 2016. Se korvaa kor-
kotukiluotot: uusia korkotukipäätöksiä ei tehty 
vuoden 2012 jälkeen kehitysministerinä tuolloin 
toimineen Heidi Hautalan jäädytettyä instru-
mentin käytön. Uuden instrumentin pohjana 
on kuitenkin osaltaan sama korkotukiluotoista 
annettu laki. Tuettavan PIF-hankkeen tavoitteen 
on oltava YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisia ja niissä on hyödynnettävä suomalais-
ta osaamista ja teknologiaa. PIF-instrumentti 
toimii pähkinänkuoressa seuraavasti16:

1) Kehitysmaan julkisen sektorin toimija ottaa 
hanketta, esimerkiksi jätteenkäsittelylaitoksen 
rakentamista, varten lainan liikepankilta. 
Hankkeen toteuttajana tulee olla Suomessa 
rekisteröity yritys.

2) Hankkeen ostohintaa ja hanketta varten 
nostetun lainan korkokuluja (korkokulut makse-
taan osin tai kokonaan) tuetaan kehitysyhteis-
työvaroista. Näin investointikulut kehitysmaalle 
alenevat.

3) Vientitakuulaitos Finnvera puolestaan vastaa 
luottotakuun myöntämisestä investointiluotolle, 
mikä vähentää hankkeeseen osallistuvan 
suomalaisyrityksen riskiä huomattavasti. 
PIF-instrumentilla tuettujen hankkeiden koko on 
5–30 miljoonaa euroa. 

PIF-instrumentille ei ole vielä vuonna 2017 
valtion tulo- ja menoarviossa osoitettu varoja, 
koska hankkeiden valmistelu kestää aikansa17. 
Kun ensimmäiset tukipäätökset on tehty ja 
instrumentista alkaa tulla kuluja vuonna 2018, 
joudutaan niiden kattamiseen raivaamaan tilaa 

16   Ulkoministeriö, Yksityisen sektorin rooli kehityksessä 
on merkittävä, http://formin.fi nland.fi /public/default.
aspx?nodeid=49324

17   Valtionvarainministeriö, 2016, Talousarvioesitys 2017 
http://budjetti.vm.fi /indox/tae//2017/aky_2017.jsp

kehitysyhteistyöbudjetin sisältä, jos kehitysyh-
teistyöhön kokonaisuutena varatut määrärahat 
eivät kasva.

BEAM

Ulkoministeriön sekä teknologian ja innovaa-
tioiden kehittämiskeskus Tekesin yhteinen 
BEAM – Business with Impact -ohjelma kattaa 
vuodet 2015–2019. Se on suunnattu ensisijai-
sesti yrityksille, mutta myös tutkimuslaitokset 
ja muutamat järjestöt ovat hakeneet ja saaneet 
BEAM-tukea. Ulkoministeriö ja Tekes rahoittavat 
ohjelmaa yhteensä 25 miljoonalla eurolla 
(molemmat 12,5 miljoonalla). Hakijoilta odote-
taan 50 prosentin omarahoitusosuutta, joten 
ohjelman kokonaissuuruus on 50 miljoonaa.

Ohjelmalla tavoitellaan uusia tuotteita, palvelu-
ja, teknologioita, toimintatapoja tai sosiaalisia 
innovaatioita, jotka parantavat hyvinvointia 
kehittyvissä maissa. Tukea (avustusta tai peh-
meäehtoista lainaa) voi saada esimerkiksi jon-
kun innovaation kehittämiseen, pilotoimiseen 
tai kaupallistamiseen. Rahoitusta saadakseen 
hakijan on oltava suomalainen, mutta hanke-
kumppani tai alihankkija voi olla kehitysmaasta. 
BEAM-rahoitushakemuksen liitteenä toimitet-
tavassa kehitysvaikutusten arvioinnissa hakijan 
tulee kuvata hankkeen oletettuja vaikutuksia 
taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisesta 
näkökulmasta.

Ohjelmasta on myönnetty elokuun 2017 alussa 
tukea 73 hankkeelle. Ohjelmaa hallinnoivan 
Tekesin verkkosivuilla noin neljässä tapauksessa 
kymmenestä hankkeesta myönnetyn tuen 
suuruutta ei kerrota.18 Ohjelmasta julkaistiin 
kehittävä välievaluaatio elokuussa 2017. Eva-
luuatio kiinnitti huomiota ohjelman monitoroin-
nin puutteisiin sekä yrityshankkeiden vähäisiin 
odotettavissa oleviin kehitysvaikutuksiin.19

18   Tekes, BEAM – Business with Impact, https://www.
tekes.fi /ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/ke-
hitysmaainnovaatio/ (viitattu 7.8.3017)

19   Developmental Evaluation of Business with Im-
pact (BEAM) Programme, saatavilla osoittees-
sa: http://formin.fi nland.fi /public/download.
aspx?ID=170254&GUID={5BE4F1FB-1AD3-4A2B-8FDE-
0B061EBBF808}

Suomen yksityisen sektorin instrumentit
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Finnpartnership

Finnpartnership on ulkoministeriön rahoittama 
ohjelma, jonka tavoitteena on tukea suoma-
laisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden 
toimijoiden yhteistyötä. Finnpartnership tarjoaa 
kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja 
taloudellista tukea liiketaloudellisesti kannatta-
vien hankkeiden suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin 
sekä koulutukseen. Tuettavilla hankkeilla 
tulee olla myönteisiä kehitysvaikutuksia 
kohdemaassa.

Ohjelmaa hallinnoi tällä hetkellä Finnfund ja 
sitä rahoitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista 
vuosittain noin 4 miljoonalla eurolla. 

Finnfund

Finnfund on Suomen valtion vuonna 1980 
perustettu enemmistöomistama kehitysrahoi-
tusyhtiö. Se tarjoaa osakepääomasijoituksia, 
investointilainoja, välirahoitusta tai näiden yh-
distelmiä kaupallisesti kannattaviin hankkeisiin 
kehitysmaissa ja Venäjällä. Poikkeustapauksissa 
yhtiö voi antaa myös takauksia. Yhtiön asia-
kasyritysten tulee toimia yksityisellä sektorilla 
tai olla yksityistämishankkeita. Rahoitetta-
vilta hankkeilta edellytetään vastuullisuutta, 
myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdealueelle 
sekä suomalaisen intressin toteutumista. Ellei 
sijoituskohteessa ole suomalaista yritystä 
osakkaana, tulee hankkeeseen liittyä jokin muu, 
esimerkiksi kehityspoliittinen, suomalainen 
intressi. Tällä hetkellä noin puolessa hankkeista 
on mukana suomalainen yritysintressi.

Yrityksen toimintaa käsitellään tarkemmin 
luvussa 4.

EEP-ohjelma

Ympäristö- ja energiakumppanuusohjelma 
(Environment and Energy Partnership EPP) alkoi 
Keski-Amerikan maissa sekä Andien alueella 
(nämä ohjelmat ovat päättyneet) ja laajeni 
sitten Mekongin alueelle Kaakkois-Aasiaan 
vuonna 2009 (jatkuu vuoteen 2018). Itäisessä ja 
eteläisessä Afrikassa ohjelma alkoi vuonna 2010 
ja kestää vuoden 2017 loppuun.

EEP-ohjelman kautta tuetaan puhtaan ener-
gian käyttöä ja saatavuuden parantamista, 
energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä 
edistävää liiketoimintaa kohdemaissa. Hanke-
hakemuksista on käytävä ilmi, että noin kahden 
vuoden tukijakson jälkeen liiketoiminnalla on 
edellytykset jatkua ilman tukea. Yrityksille 
100 000–1 miljoonan euron tuet ovat lahjamuo-
toista kehitysapua, mutta niiltä edellytetään 
muuta pääoma- tai lainamuotoista rahoitusta. 
Tuki on suunnattu erityisesti yksityissektorille, 
mutta myös järjestöt ja tutkimuslaitokset voivat 
osallistua hakuun.

Afrikan EEP-ohjelman budjetti on 60 miljoonaa 
euroa (EEP Africa 2017) ja Mekongin-alueen 
EEP-ohjelman budjetti on 7,9 miljoonaa (EEP 
Mekong 2017).20 Suomen osuus EEP-ohjelman 
rahoituksesta Afrikassa on 21 miljoonaa, 
loppuosasta rahoitusta vastaavat Britannian ja 
Itävallan kehitysyhteistyövirastot.

20   EEP Africa, 2017, http://www.eepmekong.org (viitat-
tu 31.1.2017); EEP Mekong, 2017, http://eepafrica.org 
(viitattu 31.1.2017)
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Euroopan unioni tai Suomi eivät määrittele 
sitä, miten kehitysyhteistyön nimissä tehtävä 
yritystoiminta eroaa tavanomaisesta yritys-
toiminnasta kehitysmaissa. Määrittelyä on 
peräänkuulutettu niin perinteisten kehitysyh-
teistyötoimijoiden kuin tutkijoiden toimesta. 
Esimerkiksi Norjan Kirkon Ulkomaanapu 
toteaa tutkimusraportissaan, ettei yritystoi-
minnasta voi tulla kehitysapua vain siksi, että 
se tapahtuu kehitysmaassa.21 

Yritysvastuun kansainvälisissä standardeissa 
kehitysyhteistyövaroilla toimivia yrityksiä ei 
käsitellä erikseen. Niiden toimintaa koske-
vat siten samat vaatimukset kuin kaupalli-
sesti toimivia yrityksiä. Johtavissa, YK:ssa 
hyväksytyissä yritystoimintaa ja ihmisoi-
keuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa 
kuitenkin todetaan valtiorahoitteisilla yri-
tyksillä olevan erityinen vastuu ihmisoikeuk-
sien kunnioittamisesta. YK-periaatteiden 4. 
kohta toteaa, että valtioiden on ryhdyttä vä  
lisä toimenpiteisiin yksilö iden suojelemiseksi 
sellaisten yritysten ihmisoikeusloukkauksilta, 
jotka ovat valtion omistamia tai hallinnoimia 
tai jotka saavat merkittä vä ä  tukea ja palvelua 
valtionlaitoksilta, kuten vientiluottolaitoksilta 
ja virallisilta investointitakuulaitoksilta.

Jos yritys on valtion valvonnassa tai jos sen 
toimet voidaan muulla tavoin liittä ä  valtioon 
(kuten esimerkiksi yrityksen saaman kehi-
tysyhteistyörahoista maksetun rahoituksen 
kautta), yritysten suorittama ihmisoikeus-
loukkaus voi tarkoittaa, että  valtio on rikko-
nut omia kansainvä liseen lainsä ä dä ntö ö n 
liittyviä  velvollisuuksiaan.22 Kehitysyhteis-
työvaroilla tehtävien sijoitusten vastuul-
lisuuden varmentaminen on siis tärkeää 

21   Norwegian Church Aid, 2015, Business Development 
for Poverty Reduction, s. 2, saatavilla osoitteessa: 
http://www.cmi.no/publications/5670-business-deve-
lopment-for-poverty-reduction

22   Yrityksiä  ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat peri-
aatteet: Yhdistyneiden kansakuntien ”suojele – kun-
nioita – korjaa” -kehyksen tä ytä ntö ö npano, s. 6, 
saatavilla suomeksi osoitteesta http://tem.fi /docu-
ments/1410877/2870803/Yrityksiä+ja+ihmisoikeuksi
a+koskevat+ohjaavat+periaatteet_su.pdf/ba12d115-
4b4d-47e8-a94c-af07956a032a

paitsi kehityspolitiikan mielekkyyden myös 
Suomen valtion tekemien juridisesti sito-
vien ihmisoikeussopimusten noudattamisen 
näkökulmasta. 

Kehitysmaatutkimuksessa on nähty, että 
pelkkä vastuullinenkaan yritystoiminta kehi-
tysmaissa ei itsessään ole kehitysyhteistyötä 
vaan yrityksen tulisi olla aktiivinen kehitystoi-
mija (development agent). Tämä rooli on yri-
tyksille haastava, sillä yhtiöiden tarkoituksena 
on tavallisimmin tuottaa voittoa omistajilleen.

Kehitysmaatutkimuksessa markkinatalouden 
logiikan ja kehitystavoitteiden yhteensovitta-
misessa on siten nähty useita haasteita. Yri-
tyksillä on taipumus nähdä kehityshaasteet 
markkinaongelmina, jolloin ratkaisut muodos-
tuvat markkinakeskeisiksi.23 Jotta kehitys loisi 
positiivisia taloudellisia ja sosiaalisia seurauk-
sia, tarvittaisiin muutosta kehityksen käsittee-
seen, pois puhtaan taloudellisesta käsitteestä 
kohti laajempaa prosessia, joka huomioi val-
tarakenteet, edustuksellisuuden ja vastuulli-
suuden sekä kaikkia huomioivat sosiaaliset, 
poliittiset ja taloudelliset instituutiot.24 

Tutkijat Blowfi eld ja Dolan määrittelevät 
kolme kriteeriä sille, millainen yrityksen tulisi 
olla, jotta se voisi toimia kehityksen “agent-
tina”: 1) yrityksellä tulee olla intressi toimin-
tamaansa kehityksestä, 2) tehtyjen sijoitus-
ten tulee ensisijaisesti hyödyttää köyhiä ja 3) 
yksityisen sektorin tulee tietoisesti ja vastuul-
lisesti pyrkiä vastaamaan köyhyyden ja margi-
nalisoitumisen haasteisiin.25 

Kansainvälisessä tutkimuksessa yritysten 
ja kehityksen suhteesta on todettu muun 
muassa se, että vaikka yritykset voisivat teo-
riassa olla kehityksen agentteja niiltä puuttuu 

23   Blowfi eld M., Dolan C., 2014, Business as development 
agent: evidence of possibility and improbability, s. 30

24   Banks, N., Hulme, D., 2014, New development alterna-
tives or business as usual with a new face? The trans-
formative potential of new actors and alliances in de-
velopment, Third World Quarterly, 2014 Vol. 35, No. 1, 
181–195

25   Blowfi eld M., Dolan C., 2014, Business as develop-
ment agent: evidence of possibility and improbability, 
s. 25–26

3.  Mitä on yritysinvestointien kautta tehtävä 
 kehitysyhteistyö? 
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vastuu kehityksen päämääristä ja suun-
nasta26. Haasteena on myös yritysten legitimi-
teetti kehitystoimijoina ja niiden kyky vastata 
toimistaan niiden vaikutuspiirissä oleville 
ihmisryhmille.27 

Määritelmän ja selkeiden kriteerien puute 
näkyy myös Suomen yksityisen sektorin 
hankkeissa. Seuraavassa luvussa 3.1 esitel-
lään yksityisen sektorin hankkeiden kehitys-
vaikutusten seuraamisessa ja todentamisessa 
esiin tuotuja haasteita. Luvun 5 alaluvuissa 
esitellään Suomen kehitysyhteistyövaroilla 
rahoitettuja yhtiöitä ja niihin liittyviä ongelmia 
niin yritysvastuun kuin kehityspolitiikan pai-
notusten näkökulmasta. 

3.1 YKSITYISEN SEKTORIN 
KEHITYSYHTEISTYÖN TULOKSET

Yksityissektorin kehitysyhteistyön kasvu 
uudeksi kehitysyhteistyön megatrendiksi ei 
pohjaudu riippumattomasti arvioituun tutki-
mustietoon siitä, että yksityiselle sektorille 
kanavoituna yksi kehitysyhteistyöeuro tuottaa 
suuremman kehitysvaikutuksen kuin muuta 
kautta annettu tuki. Kuten luvussa 2 on 
kuvattu, yksityisen sektorin kehitysyhteistyön 
kasvussa taustalla on ollut ja on edelleen 
vahvoja antajamaan oman vientiteollisuuden 
ja muun taloudellisen edun tavoittelua.

Yksityisen sektorin kehitysyhteistyön käytän-
nön kehitysvaikutuksista on vain vähän tietoa 
eivätkä olemassa olevat selvitykset anna aina 
mairittelevaa kuvaa tuloksista. 

Euroopan komission vuonna 2013 teettä-
mässä laajassa evaluaatioraportissa todet-
tiin, että yksityisen sektorin hankkeiden 
luomista työpaikoista ei ollut puutteellisen 
dokumentaation takia näyttöä, ja että säälli-
sen työn vaatimukset ja yritysvastuu oli usein 

26   Richey, L.A. and Ponte, S., 2014, New actors and allian-
ces in development, Third World Quarterly, 2014 Vol. 
35, No. 1, 1–21

27   Banks, N., Hulme, D., 2014, New development alterna-
tives or business as usual with a new face? The trans-
formative potential of new actors and alliances in de-
velopment, Third World Quarterly, 2014 Vol. 35, No. 1, 
181–195. On syytä huomauttaa, että vastaavia ongel-
mia tavataan myös voittoa tavoittelemattomien kan-
salaisjärjestöjen hankkeissa, vaikka ne tekevät kehi-
tysyhteistyötä itseisarvoisesta ilman taloudelliseen 
voitontavoitteluun liittyvää intressiä.

sivuutettu rahoituspäätöksissä28. Vastaa-
vasti Maailmanpankin sisäinen arviointilaitos 
toteaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppa-
nuuksien seurannan ja arvioinnin perustuvan 
lähinnä taloudellisiin tunnuslukuihin: se tutki 
128 julkisen ja yksityisen sektorin kumppa-
nuushanketta, joista vain 14 otti huomioon 
palvelujen saavutettavuuden ja ainoastaan 
kolmessa huomioitiin vaikutukset köyhimpiin 
väestönosiin29.

Kehitysrahoitusyhtiöille Maailmanpankin 
IFC:stä kotimaiseen Finnfundiin on tyypil-
listä esitellä työnsä kehitysvaikutuksia joko 
yksittäisten menestystarinoiden (success 
stories) tai sitten koko toimintaa kuvaavien 
aggregaattilukujen avulla (esimerkiksi tietyn 
vuoden aikana rahoitettujen yritysten työpai-
kat tai maksamat verot ja maksut yhteensä). 
Yhtiöt julkistavat vähän sellaista tietoa, joka 
mahdollistaisi niiden toiminnan ja tehokkuu-
den kriittisen ja laadullisen arvioinnin. Esi-
merkiksi IFC sai kaikista monenvälisistä kehi-
tysyhteistyötoimijoista huonoimmat arvo-
sanat kansainvälisen avun avoimuutta mit-
taavassa ATI-indeksissä. Sen yleisarvosana 
on “huono” ja se on avoimuudessa sijalla 40 
yhteensä 46:n mukana olevan suurimman 
kehitysyhteistyötoimijan joukossa.30 Kyseinen 
indeksi perustuu IATI-standardiin (Internatio-
nal Aid Transparency Initiative standard), joka 
määrittelee yhtenäiset maailmanlaajuiset 
kriteerit kehitysapua käsittelevälle tiedolle. 
Muun muassa rahavirrat, budjetit, tulokset, 
aikataulut ja projektiasiakirjat on tarkoitus jul-
kaista IATI-verkkotietokannassa. Vuoden 2016 
ATI:n raportin mukaan IFC ei julkaise näitä 
tietoja lainkaan.31 

Niukka raportointi vaikeuttaa myös 
Suomen valtion enemmistöomisteisen 

28   Evaluation of the European Union’s Support to Private 
Sector Development in Third Countries, 2013, saata-
villa osoitteessa: http://ec.europa.eu/europeaid/how/
evaluation/evaluation_reports/reports/2013/1317_
vol1_en.pdf

29   IEG (2014) World Bank Group Support to Public-Pri-
vate Partnerships: Lessons from Experience in Client 
Countries, FY02–12. Washington D.C.: Independent 
Evaluation Group, s. 26

30   Aid Transparency Index, 2016, http://ati.publishwha-
tyoufund.org

31   2016 Aid Transparency Index, IFC, saatavilla osoittees-
sa: http://ati.publishwhatyoufund.org/wp-content/up-
loads/2016/donors/world-bankifc.pdf
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kehitysrahoittajan Finnfundin kehitysvaikutus-
ten arvioimista. Tähän tulokseen ovat tulleet 
kansainväliset arvioitsijat, jotka tekivät ulko-
ministeriön tilauksesta yhtiöstä tapaustutki-
muksen osana laajempaa kauppaa tukevan 
kehitysavun (Aid for trade) evaluaatiota32. 
Evaluaation mukaan yhtiö tuo kehitysmai-
hin hyötyjä verotulojen ja työpaikkojen muo-
dossa, mutta sen tapa raportoida omaksi 
kehitysvaikutuksekseen kaikki rahoittamiensa 
yhtiöiden maksavat verot ja työpaikat antavat 
liioitellun kuvan toiminnan vaikuttavuudesta 
(ks. myös tämän raportin luku 4.1). Tämä 
johtuu siitä, että kehitysmaissa toimivilla 
yhtiöillä on yleensä useita rahoittajia: esimer-
kiksi Itä-Afrikassa toimivalla saksalaistaustai-
sella aurinkoenergiayhtiö Mobisolilla on tätä 
raporttia kirjoitettaessa Finnfundin lisäksi 
kymmenen muuta kehitysrahoittajaa33. 

Muista kehitysvaikutuksista, kuten vaikutuk-
sista ihmisoikeuksiin, sukupuolten väliseen 
tasa-arvoon tai siitä, kuinka hyvin hyödyt 
tavoittavat yhteiskuntien köyhimmät, arvioit-
sijat pystyivät sanomaan hyvin vähän. Arvioit-
sijat suosittivatkin uuden pelkästään Finnfun-
diin keskittyvän perusteellisemman tutkimuk-
sen tekemistä.34

Vuonna 2016 ulkoministeriö teetti toisen eva-
luuation, joka keskittyi yksityisen sektorin 
arvioitavuuden haasteisiin, eli siihen miten 
yritysten hankkeiden tuottamista kehitysvai-
kutuksista on ylipäätään mahdollista saada 
riippumatonta tietoa. Evaluaatio totesi, että 
tiedon saanti koskien yritysten kehitysvaiku-
tuksia on ”jonkin tasoinen ongelma”, ja nosti 
esiin sen, että kehitysvaikutusten arviointi voi 
yksityisen sektorin hankkeissa olla liian riip-
puvaista yritysten ja rahoituslaitosten omasta 
raportoinnista. Raportin mukaan ”kaikkien 
yksityissektorille suunnattujen kehi tys yhteis-
työ  rahoitusmuotojen, instrumenttien ja ohjel-
mien tulee kiinnittä ä  enemmä n huomiota 

32   Ulkoasiainministeriö, 2016, Evaluation – Finnish Aid for 
Trade 2012–2015, http://formin.fi nland.fi /public/down-
load.aspx?id=160368&guid={4995BF71-73B5-41EE-
AB3A-0EFF9F9DD343}

33   Mobisol, 2017, Financial and Strategic Partners: http://
www.plugintheworld.com/mobisol/partners/

34   Ulkoasiainministeriö, 2016, Evaluation – Finnish Aid for 
Trade 2012–2015, http://formin.fi nland.fi /public/down-
load.aspx?id=160368&guid={4995BF71-73B5-41EE-
AB3A-0EFF9F9DD343}

lä pinä kyvyyteen mukaan lukien aktiivinen tie-
dottaminen kehitysvaikutuksista ja esimer-
kiksi verojalanjä ljestä .”35

Kehitysvaikutusten näkökulmasta vielä 
karumpaa luettavaa on Suomen korkotuki-
instrumentista (ks. laatikko sivulla 8) tehty 
evaluaatio36. Evaluaation mukaan järjes-
telmästä puuttui asianmukainen seuranta, 
hankkeilla ei ollut etukäteen määritettyjä 
kehitysindikaattoreita ja tiedot tuloksista 
olivat vähäisiä tai epämääräisiä. Evaluaation 
mukaan suomalaisyrityksille tuetut hank-
keet olivat kuitenkin valtaosin taloudellisesti 
kannattavia. 

Kritiikistä huolimatta korkotukiluotot otet-
tiin vuoden 2016 lopussa takaisin Suomen 
kehityspolitiikan keinovalikoimaan uudella 
nimellä, investointitukena kehitysmaille 
(Public Sector Investment Facility, PIF). Sen 
valmistelijoiden mukaan uudessa instrumen-
tissa on pyritty korjaaman korkotuki-instru-
mentin evaluaatiossa esiin tuotuja ongelmia37.

35   Selvitys yksityissektorille suunnattujen kehitysyhteis-
työn rahoitusinstrumenttien arvioitavuuden haas-
teista, saatavilla osoitteessa: http://formin.fi nland.fi /
public/download.aspx?ID=163070&GUID={AF9C47F0-
7A91-409F-85BF-069CFD8A73F8}

36   Ulkoministeriö, 2012. Evaluation report 2012:4: Fin-
nish Consessional Aid Instrument, saatavilla osoit-
teessa: http://www.formin.fi /public/download.
aspx?ID=91935&GUID={D64EA334-1D34-41F3-A845-
C676920235E4}

37   Kehitys-Utveckling, 2015, Katse korkotuen tuloksiin, 
https://kehityslehti.fi /lehtiartikkeli/1610/
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Finnfund on vuonna 1980 perustettu yhtiö, 
jonka tehtävänä on edistää kehitysmaiden 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoit-
tamalla niissä itsekannattavasti vastuullista 
yksityistä yritystoimintaa.38

Finnfundin toiminnasta annetun lain mukaan 
yhtiön tulee edistää OECD:n kehitysapuko-
miteassa (DAC) kehitysmaiksi luokiteltujen 
maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä 
ohjaamalla henkisiä ja aineellisia voimavaroja 
näiden maiden teollisen ja muun taloudellisen 
yritystoiminnan kehittämiseen.39 

Finnfundin omistavat Suomen valtio (93,4 
%), valtion omistama rahoituslaitos Finnvera 
(6,5 %) sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
(0,1 %). Finnfundin toiminnan tarkoituksena ei 
ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.40

Vuosien 1980–2015 aikana valtio on sijoit-
tanut Finnfundiin yhteensä 165 miljoonaa 
euroa. 2010-luvun alussa pääomitus on 
ollut 10 miljoonaa euroa vuosittain. Tuottoi-
san sijoitustoiminnan seurauksena yrityksen 
oma pääoma on kasvanut yli 250 miljoonaan 
euroon, joka on sijoitettu uusiin hankkeisiin41. 

Vuonna 2015 Sipilän hallitus teki päätöksen 
ohjata huomattavasti suuremman summan, 
130 miljoonaa euroa, Finnfundille.42 Pääoma-
korotusta perusteltiin hallitusohjelmassa sillä, 
että se näkyy Suomen kansantalouden kir-
janpidossa fi nanssisijoituksena (ts. ei kasvata 

38   Valtioneuvoston kanslia, Teollisen yhteistyön rahasto 
Oy (Finnfund), http://vnk.fi /teollisen-yhteistyon-rahas-
to-oy-fi nnfund- (viitattu 8.6.2016); Finnfund, Finnfund 
lyhyesti, http://www.fi nnfund.fi /yritys/toimintastrate-
gia/fi _FI/strategy/ (viitattu 8.6.2016)

39   Finnfund, Finnfund-laki, http://www.fi nnfund.fi /yritys/
fi _FI/fi nnfund_law/ (viitattu 8.6.2016)

40   Finnfund, Finnfund lyhyesti, http://www.fi nnfund.fi /yri-
tys/fi _FI/brief/ (viitattu 8.6.2016)

41   Eduskunta, Ministeri Toivakan kuuleminen budjettiasi-
oista hallinto- ja turvallisuusjaostossa 12.11.2015, saa-
tavilla osoitteessa: https://www.eduskunta.fi /FI/vaski/
JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2015-AK-27000.
pdf. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Finnfundin pääoma 
laski n. 18 miljoonaa euroa yhtiön merkittyä rahastoil-
le maksetut palkkiot kuluiksi.

42   Valtion talousarvioesitykset, 2016, saatavilla osoittees-
sa: http://budjetti.vm.fi /indox/sisalto.jsp?year=2016&
lang=fi &maindoc=/2016/aky/aky.xml&id=/2016/aky/
YksityiskohtaisetPerustelut/24/30/89/89.html

valtion kirjanpidollista alijäämää)43. Tätä 
raporttia kirjoitettaessa vuonna 2017 Finn-
fund on keskeisin toimija Suomen yksityiselle 
sektorille suunnatussa kehitysyhteistyössä. 

Finnfundin kehitysmaissa ja Venäjällä sijaitse-
ville yrityksille tarjoamia rahoitusinstrument-
teja ovat osakepääomasijoitukset, investoin-
tilainat, välirahoitus, takaukset ja yhteisrahoi-
tus44. Finnfundin tekemistä investoinneista 
päättää yrityksen johtokunta, joka koostuu 
kolmesta ulkoministeriön ja valtiovarainmi-
nisteriön virkamiehestä, Finnveran edusta-
jasta sekä yritysten edustajista. Johtokunnan 
puheenjohtajana vuonna 2017 toimii halli-
tusammattilainen Ritva Laukkanen.45 Johto-
kunta seuraa yritysvastuun johtamista osana 
yhtiön muun toiminnan ohjaamista.46

Johtokunnan lisäksi Finnfundilla on hal-
lintoneuvosto. Hallintoneuvosto koostuu 
pääasiassa poliitikoista ja sillä on 12 jäsentä. 
Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa johto-
kunnan ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa 
yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilin-
tarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvosto 
voi myös antaa johtokunnalle ohjeita asioista, 
jotka ovat “laajakantoisia tai periaatteelli-
sesti tärkeitä”.47 Vuodesta 2016 lähtien hal-
lintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut 
Erkki Tuomioja (sd.). Hallintoneuvostossa ovat 
edustajat myös SAK:sta, EK:sta ja MTK:sta. 
Toisin kuin johtokunta, hallintoneuvosto ei 
saa tietoa sijoitusten tarkoista summista tai 
rahoitusehdoista.48 

43   Ibid. Kansantalouden tilinpitoon liittyvistä syistä kaa-
vailtu pääomitus muutettiin myöhemmin matalakor-
koiseksi vaihtovelkakirjalainaksi.

44   Finnfund, Rahoitusinstrumentit, http://www.fi nnfund.
fi /tuotteet_ja_palvelut/fi _FI/rahoitusinstrumentit/ (vii-
tattu 9.6.2016)

45   Finnfund, Johtokunta, http://www.fi nnfund.fi /yritys/or-
ganisaatio/fi _FI/board_of_directors/ (viitattu 8.6.2017)

46   Finnfund, Yritysvastuuraportti 2015, saatavilla 
osoitteessa: http://annualreport.fi nnfund.fi /2015/
fi lebank/763-Yritysvastuuraportti_2015.pdf

47   Finnfund, http://www.fi nnfund.fi /yritys/organisaatio/
fi _FI/corporate_governance/ (viitattu 6.7.2016)

48   Finnfund, Hallintoneuvoston jäsenet, http://www.fi nn-
fund.fi /yritys/organisaatio/fi _FI/supervisory_board/ 
(viitattu 2.6.2016)

4.  Teollisen yhteistyön rahasto Finnfund Oy



14

Finnfundin kehityspoliittista erityistehtävää 
koskeva omistajaohjaus on eriytetty ulkomi-
nisteriöön, jossa omistajaohjauksesta muun 
muassa niin sanottujen omistajaohjausmuis-
tioiden49 kautta vastaa kehitysrahoituslaitos-
ten yksikkö (KEO-50). Finnfundin omistajaoh-
jauksessa noudatetaan myös valtioneuvos-
tonkanslian omistajaohjauksesta annettuja, 
kaikille valtion enemmistöomisteisille yhtiöille 
yhteisiä politiikkalinjauksia.

4.1 FINNFUNDIN RAHASTOSIJOITUSTEN 
KEHITYSVAIKUTUKSET JA AVOIMUUS

Finnfundin kehitysvaikutuksia seurataan ulko-
ministeriön omistajaohjausmuistioissa mää-
ritellyillä indikaattoreilla, joita vuodelle 2016 
olivat muun muassa työpaikat rahoitettavissa 
hankkeissa, hankkeista hyötyvät viljelijät, 
verotulot ja maksut, matalan ja alemman kes-
kitulon maihin kohdentuvat sijoitukset osuu-
tena Finnfundin uusista sijoituspäätöksistä, 
köyhää väestönosaa suoraan palvelevien 
hankkeiden osuus tehdyistä päätöksistä ja 
rahoituksen lisäisyys.50 

Vaikka rahastojen osuus Finnfundin sijoi-
tuksista on vain viidennes (euromääräinen 
tasearvo vuoden 2016 lopussa oli 69,8 mil-
joonaa51), on rahastoilla merkittävä osuus 
edellä mainittujen kehitystavoitteiden saa-
vuttamisessa. Esimerkiksi kehitysvaikutuk-
sina raportoitavista veroista ja veronkaltai-
sista maksuista52 64 prosenttia syntyy Finn-
fundin mukaan rahastosijoitusten kautta. 
Euromääräisesti rahastojen osuus veroista ja 

49   Omistajaohjausmuistiot ovat ulkoministeriön Finnfun-
dille vuosittain toimittamia muistioita, joissa asetetaan 
tavoitteita Finnfundin toiminnalle.

50   Ulkoasiainministeriö, Muistio: Finnfundin kehityspoliit-
tinen erityistehtävä sekä omistaja- ja kehityspoliittiset 
tavoitteet vuodelle 2016

51   Finnfund, Tapio Wallenius, sähköposti 7.3.2017
52   On syytä huomauttaa, että veroja ja maksuja koskeva 

indikaattori vaihtelee niin ulkoministeriön kuin Finn-
fundin omassa viestinnässä. Ulkoministeriön omista-
jaohjausmuistion mukaan seurataan Finnfundin hank-
keiden ”verotuloja ja maksuja”. Finnfundin omassa 
viestinnässä käytetään yhteydestä riippuen määri-
telmää ”verot ja veronkaltaiset maksut”, tiukempaa 
”verot ja veroluontoiset maksut” tai vielä tiukempaa 
”rahoitettujen yritysten maksamat verot”. Toisaalta 
joissain yhteyksissä käytetään ulkoministeriön edellä 
mainittua hyvin laveaa määritelmää, joka pitää sisäl-
lään esimerkiksi valtiollisilta toimijoilta ostetut palve-
lut, maavuokrat ja muut vastaavat ei-veroluonteiset 
maksut.

veronkaltaisista maksuista oli 182 miljoonaa 
euroa. Yhteensä Finnfund kertoi hankkeis-
taan kanavoidun vuonna 2015 kehitysmaihin 
285 miljoonaa euroa veroja ja veroluonteisia 
maksuja.53

Finnfundin mukaan myös epäsuorien työpaik-
kojen jakautuminen sijoitusinstrumenteittain 
vastaa veroluvuissa nähtävää suhdetta54 – 
suurin osa Finnfundin raportoimista työpai-
koista ja verotuloista siis syntyy rahastojen 
kautta rahoitettavissa yrityksissä. Finnfundin 
mukaan suhde on samansuuntainen myös 
muissa omistajaohjausmuistion seuraamissa 
kehitysvaikutuksissa, vaikka sitä ei indikaat-
toreiden moninaisuuden vuoksi voida täysin 
yleistää. Vuoden 2015 lopussa kaikki Finn-
fundin sijoituskohteena olleet yritykset olivat 
Finnfundin mukaan työllistäneet suoraan 
25 600 henkilöä. Näistä raportoiduista suo-
rista työpaikoista melkein puolet, 12 045 kap-
paletta, sijaitsee kehitysrahoituslaitoksissa 
(11 812 työpaikkaa) ja rahastoissa (233 työ-
paikkaa). Lisäksi yritykset raportoivat tuke-
neensa 100 000 työpaikkaa, joista noin 70 
prosenttia (74 397 työpaikkaa) oli rahastojen 
kautta tuetuissa yrityksissä.55 Muita Finnfun-
din itsensä raportoimia kehitysvaikutuksia on 
esitelty taulukossa 1.

Edellä esitetyt Finnfundin raportoimat 
numeeriset kehitysvaikutukset olivat kes-
keisessä roolissa hallituksen perustellessa 
ennätyksellisen suurta kehitysyhteistyövaro-
jen kanavoimista Finnfundin työhön vuonna 
201556. Sittemmin lukuja on arvosteltu muun 
muassa ulkoministeriön teettämässä ulko-
puolisessa evaluaatiossa (ks. luku 3.1).

53   Finnfund, Vuosirkertomus 2016, https://annualreport.
fi nnfund.fi /2016/vastuullisuus/kehitysvaikutukset (vii-
tattu 14.6.2017)

54   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 16.8.2017
55   Ibid.
56   Ulkoministeriön tilaama vuonna 2016 julkaistu arvio 

Suomen kehitysyhteistyön tuloksista siteerasi sel-
laisenaan Finnfundin itsensä tuottamia em. luku-
ja ja päätyi johtopäätökseen yrityksen merkittäväs-
tä roolista kehitysvaikutusten tuottajana. ”Finnfund 
plays a key role and, given its track record, it de-
serves a capital increase”, raportti toteaa. Ulkomi-
nisteriö kertoi käyttävänsä raportissa esitettyjä asi-
antuntijanäkemyksiä toteuttaessaan hallituksen 
linjauksia. Reinikka, Ritva, Results on the Ground? – 
An Independent Revie of Finnish Aid, saatavilla osoit-
teessa: http://formin.fi nland.fi /public/download.
aspx?ID=144639&GUID={2AC253EA-9E95-4F99-9987-
5753E37CAAAB}
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Taulukko 1: Finnfundin raportoimia kehitysvaikutuksia nu-
meroina vuonna 2015 

Työntekijöitä Finnfundin suoraan 
rahoittamissa yrityksissä

25 603

Naistyöntekijät Finnfundin suoraan 
rahoittamissa yrityksissä

9 137

Finnfundin toiminnasta epäsuorasti 
syntyneitä ja tuettuja työpaikkoja54

105 483

Rahoitettujen yritysten maksamat verot 
ja maksut (euroa)

284 781 553

Tuetut maanviljelijät 15 812

Tuotettu sähkö suorissa sijoituksissa, 
GWh/v

447

Mikrorahoituslainat, kpl 3 339 060

Kotimaiset ostot, euroa 299 810 573

Lähde: Finnfundin vuosiraportti 2016; sähköposti Jaakko 
Kangasniemi 16.8.2017

Finnfund on kertonut, ettei sen raportoi-
missa numeerisissa kehitysvaikutusluvuissa 
ole huomioitu attribuutiota. Tämä tarkoit-
taa, että Finnfund laskee omiksi kehitysvai-
kutuksikseen esimerkiksi kaikki sen sijoitus-
kohteiden maksamat verot ja maksut sekä 
työpaikat. Toisin sanoen, Finnfundin rapor-
toimissa luvuissa ovat mukana kaikkien sijoi-
tuskohteena olevien yritysten tiedot riip-
pumatta siitä, mikä Finnfundin osuus koko 

57   Tämä luku sisältää myös rahastojen ja rahoituslaitos-
ten sijoitusten kohdeyritysten työpaikat. Rahastojen ja 
rahoituslaitosten sijoitusten kautta syntyneiden epä-
suorien työpaikkojen määrä on yhteensä 97 396, eli 
92% raportoidusta luvusta.

sijoitusrahastosta on tai mikä sijoitusrahas-
ton sijoituksen suuruus kohdeyhtiöön on. 
Luvuista ei siis voida päätellä juuri mitään 
Finnfundin oman toiminnan aikaan saamista 
kehitysvaikutuksista kehitysmaissa.

Avoimuus

Haasteet kehitysvaikutusten todentamisessa 
ja laadun seuraamisessa on nostettu esiin 
useissa niin Finnfundin toiminnasta kuin yri-
tysten kehitysyhteistyöstä yleensä tehdyissä 
evaluointiraporteissa (ks. luku 3.1). Haasteet 
liittyvät erityisesti avoimuuden puutteeseen. 

Finnfund julkistaa vuosiraporteissaan ja 
verkkosivuillaan listan suorista sijoituskoh-
teistaan, mutta suurin osa epäsuorista sijoi-
tuksista ei ole julkisia. Rahoituslaitosten ja 
rahastojen kautta tehtyjen sijoitusten osalta 
Finnfund julkaisee vain rahoituslaitoksen tai 
rahaston nimen. Finnfund on päivittänyt avoi-
muutta koskevaa politiikkaansa 1.9.2016 
lähtien myös rahastosijoituksien osalta, mutta 
yritys ei siinä tulevaisuudessakaan lupaa jul-
kistaa rahastojen sijoituskohteita58.

Medialle annettujen tietojen mukaan lopul-
listen sijoituskohteiden salaaminen johtuu 
siitä, että Finnfundia sitoo pankkisalaisuus. 

58   Finnfund, Avoimuus ja tiedonantopolitiikka, https://
www.fi nnfund.fi /yritys/sustainability/fi _FI/disclosure_
policy/ (viitattu 7.8.2017)

Finnfundin raportoimissa kehitysvaiku-
tusluvuissa ovat mukana kaikkien si-
joituskohteena olevien yritysten tiedot 
riippumatta siitä, mikä Finnfundin osuus 
koko sijoitusrahastosta on tai mikä si-
joitusrahaston sijoituksen suuruus koh-
deyhtiöön on. Suorista työpaikoista 
lähes puolet koostuu kehitysyhteistyö-
varoja sijoittavan fi nanssisektorin työ-
paikoista.
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Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangas-
niemi kertoo ohjeistuksen tulleen muun 
muassa valtioneuvoston kanslian omista-
jaohjausyksiköstä sittemmin eläköityneeltä 
fi nanssineuvos Arto Honkaniemeltä.59 
Maininta pankkisalaisuusvelvoitteesta on 
sisällytetty myös Finnfundin ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuupolitiikkaan60. 

Pankkisalaisuudesta säädetään luottolaitos-
toimintaa koskevan lain 15 luvun 14 pykä-
lässä.61 Finnfundin toiminnasta säädetyn lain 
mukaan yhtiöön ei kuitenkaan sovelleta luot-
tolaitostoiminnasta annettua lakia. Rahasto-
jen sijoituskohteita koskevat tiedot eivät siis 
kuulu lain salassapitovelvollisuuden piiriin 
eikä laki estä Finnfundia sopimasta sijoitus-
kohteidensa kanssa vielä paljon laajemmasta-
kin julkisuudesta.

Finnfundin mukaan sen salassapitovelvolli-
suus perustuu muun muassa rahoitussopi-
muksissa oleviin salassapitovelvoitteisiin.62 
Finnfund korostaa, että se pyrkii edistämään 
avoimuutta rahoituskohteistaan.

Finnwatch selvitti Finnfundin rahastosijoitus-
ten kohteet julkisissa rekistereissä olevista 
rahastojen tilinpäätöstiedoista, Orbis-tieto-
kannasta sekä muista julkisista lähteistä. Seu-
raavan luvun 5 taulukossa julkaistaan tiedot 
256 Finnfundin rahastojen sijoituskohteena 
olevasta yrityksestä, joista suurinta osaa ei 
ole aikaisemmin käsitelty julkisuudessa. Finn-
watchin selvityksen metodologiaa sekä sijoi-
tuskohteiden luokittelujen perusteita avataan 
tarkemmin seuraavassa luvussa.

59   Suomen Kuvalehti, Yritysten kehitysapu kasvaa – 
luvut pidetään piilossa: ”Meitä sitoo pankkisalaisuus”, 
http://suomenkuvalehti.fi /jutut/kotimaa/yritysten-ke-
hitysyhteistyossa-luvut-pidetaan-piilossa-meita-sitoo-
pankkisalaisuus/?shared=290598-00f79579-4 (viitattu 
2.6.2016)

60   Finnfund, Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka, 
saatavissa osoitteessa: http://www.fi nnfund.fi /yritys/
sustainability/fi _FI/environmental_policy/

61   Finlex, Laki luottolaitostoiminnasta, http://www.fi nlex.
fi /fi /laki/alkup/2014/20140610#Pidp3603344

62   Finnfund, Kirsi Pere, sähköposti 25.8.2017
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5.1 NÄIN SELVITYS TEHTIIN 

Finnwatchin selvityksen pohjana käytettiin 
Finnfundin verkkosivuilla julkaistua sijoitus-
kohteiden listaa (tilanne 31.12.2015). Touko-
kuun 2017 lopussa mukaan kartoitukseen 
otettiin myös ne Finnfundin rahastot ja rahoi-
tuslaitokset, jotka oli julkaistu osana Finn-
fundin 2016 vuosikertomusta ja jotka olivat 
olleet yrityksen sijoituskohteena vuoden 
2016 aikana. Finnfundilla oli tarkasteluajan-
kohtana sijoituksia yhteensä 37 rahastossa ja 
rahoituslaitoksessa.

Erilaisia tiedonhakumenetelmiä, tietokantoja 
sekä kyselyitä käyttäen Finnwatch onnis-
tui jäljittämään yhteensä 256 yritystä, joihin 
Finnfundin sijoituskohteena olevat rahastot 
ja rahoituslaitokset olivat sijoittaneet varoja. 
Listat sijoituskohteista pyrittiin tarkistutta-
maan rahastoilta ja rahoituslaitoksilta erik-
seen aina silloin kun tietoja ei ollut saatavilla 
esimerkiksi julkisista tilinpäätöksistä. 

Finnwatchin lähettämään sijoituskohteiden 
tarkastamista koskevaan pyyntöön vastasi 
yhteensä 10 rahastoa, jotka tarkistivat sijoi-
tuskohteensa. Näiden lisäksi kolme rahas-
toa/rahoituslaitosta vastasi, mutta kieltäytyi 
tarkistamasta tietoja ja kehotti Finnwatchia 
kääntymään Finnfundin puoleen63. Finnfun-
dille tarjottiin mahdollisuus tarkistaa sijoi-
tuskohteita koskevat perustiedot, ja se antoi 
joitain lisätietoja muun muassa sijoituskoh-
teista ja rahastojen kotimaista. Yhden rahas-
ton osalta (Aureos Africa Fund LLC) Finnfund 
kertoi, ettei sillä ole lupaa raportoida sen toi-
minnasta. Viiden rahaston osalta yritys vetosi 
siihen, että rahaston toiminta on päättynyt 
tai päättymässä (SEAF Latam Growth Fund, 
Private Energy market Fund Ky, ECP Africa 

63   Nämä olivat European Financing Partners EFP, Ca-
talyst Mena Clean Energy Fund ja Seaf Blue Waters 
Growth Fund Limited.

Fund I LLC, GroFin East Africa Fund LLC, Siam 
Investment Fund II L.P). Finnfund ei myöskään 
kommentoinut rahoituslaitosten (3 kpl) ja 
yhteisrahoitusjärjestelyjen (1 kpl) asiakasyri-
tyksiä, vaikka osasta näistä oli saatavilla asia-
kastietoja julkisista lähteistä tai ne olivat pyy-
täneet kääntymään Finnfundin puoleen sijoi-
tuskohteita koskevissa tiedoissa.

Finnwatch luokitteli keräämänsä 256 yritystä 
koskevat tiedot tarkastelemalla yritysten toi-
mintamaita, toimialoja ja listautumistietoja. 
Ulkoministeriön Finnfundille antamassa omis-
tajaohjauksessa on korostettu erityisesti sijoi-
tustoiminnan kohdistumista vähiten kehitty-
neisiin, alhaisen tulotason ja alemman keski-
tulotason maihin (ns. LDC-, LIE- ja LMIE-maat). 
Luvussa 5.2 esiteltävän taulukon toiminta-
maita koskevassa jaottelussa on siten käy-
tetty pohjana Maailmanpankin maatilastoja 
sekä YK:n kaikkein köyhimmistä maista, ns. 
LDC-maista, tekemää listausta.

Toimialoja koskevassa luokittelussa keskityt-
tiin kehityspoliittisten tavoitteiden kannalta 
ongelmallisilla toimialoilla toimiviin yrityksiin. 
Yritykset on taulukossa poimittu viiteen erilai-
seen kategoriaan. Pieni osa yrityksistä kuuluu 
useampaan kategoriaan. Kategoriat ja niiden 
kuvaukset on esitelty alla.

Sijoituskategoria: Fossiiliset 
polttoaineet, suurpadot

Suomen kehityspoliittisessa tavoiteohjel-
massa vuonna 2012 asetettiin tavoitteeksi 
Suomen kehitysyhteistyön hiilineutraalius64. 
Vuonna 2016 julkaistussa kehityspoliittisessa 
selonteossa Suomen kehityspolitiikan todet-
tiin ottavan kaikessa huomioon ilmaston-
muutoksen hillinnän65. Finnfundille annetut 

64   Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma, 2012, 
s. 25, saatavilla osoitteessa: http://formin.fi nland.fi /
public/download.aspx?ID=91847&GUID={8FF2E517-
F1D2-477F-AB6D-206155DD1C5F}

65   Suomen kehityspolitiikka, valtioneuvos-
ton selonteko, 2016, s. 13, saatavilla osoittees-
sa: http://formin.fi nland.fi /public/download.
aspx?ID=153674&GUID={0E6CDFA2-9AC6-46CE-AC3C-
14AFA8A42375}

5.  Finnfundin sijoitukset rahastoihin ja 
 rahoituslaitoksiin 
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Finnfund on sijoittanut rahoituslai-
toksen kautta jamaikalaiseen JPS-
energiayhtiöön. Yhtiö käyttää säh-
köntuotantoon päivittäin 20 000 
barrelia öljyä. Yhtiön laitetoimitta-
jana on suomalainen Wärtsilä.

omistajaohjausmuistiot vuosilta 2014 ja 2015 
korostavat Finnfundin roolia ilmastohank-
keiden edistäjänä. Suurpatoihin sijoittami-
nen kiellettiin eksplisiittisesti vuoden 2012 
kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa: 
”Suomi ei rahoita kehitysyhteistyö varoillaan 
ydin- ja hiilivoimaa tai suurpatoja”.  

Edellä mainituista syistä sijoituksia suurpatoi-
hin ja fossiilisiin polttoaineisiin voidaan pitää 
kehityspoliittisen ohjauksen vastaisena.

Kategoriaan on luvun 5.2 taulukossa laskettu 
mukaan yritykset, jotka tuottavat fossiilisia 
polttoaineita, osallistuvat fossiilisten polttoai-
neiden tuotantoon (esim. rakentamalla öljyn-
poraustorneja) tai jakelevat fossiilisia polt-
toaineita. Mukana on myös yksi suurpatoihin 
sijoittava yritys.

Sijoituskategoria: Lihantuotanto

Kansainväliset asiantuntijaelimet ja tutki-
jat ovat jo yli vuosikymmenen ajan varoit-
taneet lihantuotannon negatiivista vaiku-
tuksista kehitykseen ja ympäristön tilaan. 
Eläinperäisen proteiinin tuotanto on tehot-
tomampaa kuin kasviperäisen proteiinin 
tuotanto, ja se aiheuttaa lähes 20 % glo-
baaleista ihmisen toiminnasta aiheutuvista 

kasvihuonepäästöistä66. Lihankulutuksen 
kasvu onkin yksi keskeisimmistä ilmaston-
muutokseen ja ruokaturvaan negatiivisesti 
vaikuttavista tekijöistä.

Suomen kehityspoliittinen tavoiteohjelma 
asetti vuonna 2012 tavoitteeksi maatalou-
den tuottavuuden lisä ä misen ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestä vä llä  tavalla koko ruokaket-
jussa67. Vuoden 2016 kehityspoliittinen selon-
teko toteaa: ”kehitysmaissa on tehtä vä  vielä  
paljon työ tä , jotta kestä vä sti tuotettua ruokaa 
[…] on kaikkien saatavilla, etenkin ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset.” 
Finnfundille annetuissa omistajaohjausmuis-
tioissa (2015) Finnfundin edellytetään paran-
tavan kestävämmän ruoan tarjontaa. Edellä 
mainituista syistä sijoituksia lihantuotantoon 
voidaan pitää kehityspoliittisen ohjauksen 
vastaisena.

Kategoriaan on luvun 5.2 taulukossa laskettu 
mukaan vain suoraan lihatuotantoon osal-
listuvat yritykset. Kategorian ulkopuolelle 
ovat siten jääneet muun muassa maito- ja 

66   Guardian, https://www.theguardian.com/environ-
ment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet; FAO, 
2013, Tackling climate change through livestock – A 
global assessment of emissions and mitigation oppor-
tunities; FAO, 2006 Livestock’s Long Shadow, saatavilla 
osoitteessa: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/
a0701e03.pdf http://www.fao.org/3/i3437e.pdf

67   Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma, 2012, 
s. 38, saatavilla osoitteessa: http://formin.fi nland.fi /
public/download.aspx?ID=91847&GUID={8FF2E517-
F1D2-477F-AB6D-206155DD1C5F}
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juustotuotantoon erikoistuneet yritykset sekä 
lihatuotannon sivuvirtoja jalostavat yritykset.

Sijoituskategoria: Yksityiskoulut ja 
yksityinen terveydenhuolto

Ihmisoikeuselimet ovat lukuisissa lausun-
noissaan kiinnittäneet huomiota siihen, että 
yksityiskoulut eivät palvele köyhintä väes-
tönosaa68. YK:n lasten oikeuksien komitean 
mukaan yksityiskoulujen rahoitus kehitysyh-
teistyövaroilla vaarantaa lasten oikeuksien 
toteutumisen. Britannialle vuonna 2016 anta-
massaan suosituksessa komitea kehotti käyt-
tämään kehitysyhteistyövaroja julkisten mak-
suttomien koulujen tukemiseen ja pidättäyty-
mään yksityiskoulujen rahoittamisesta69. YK:n 
lasten oikeuksien komitea on kiinnittänyt eri-
tyistä huomiota myös Kenian kehitysyhteis-
työvaroilla tuettuihin yksityiskouluihin. Komi-
tean mietinnössä esitettiin huoli yksityisten 

68   Kooste ihmisoikeuselimien kannanotoista yksityiskou-
luihin on saatavilla kansalaisjärjestöjen yhteisen Right 
to Education -projektin verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-edu-
cation.org/fi les/resource-attachments/GIESCR%20_
CRC_CESCR_CEDAW_synthesis_statements_on_priva-
te_actors_in_education_Sep_2014_July_2016_En.pdf

69   CRC, Concluding observations: United Kingdom, 
CRC/C/GBR/CO /5, paras. 16-17 (3.6.2016), saatavilla 
osoitteessa http://bit.ly/1O eyD1M. 

koulujen opetuksen tasosta ja niiden eriar-
voistavasta vaikutuksesta.70 

Ihmisoikeuselimet ovat keskustelleet run-
saasti myös yksityisen terveydenhuollon vai-
kutuksista ihmisoikeuksiin. Valtioilla on vel-
vollisuus varmistaa kaikille oikeus terveyteen, 
mikä yksityisessä terveydenhuollossa tar-
koittaa muun muassa palvelujen saatavuutta 
ja syrjimättömyyttä. Siten esimerkiksi myös 
kaikkein köyhimpien tulee voida käyttää yksi-
tyiselle toimijalle siirrettyä terveyspalvelua.71 
Varakkaille yksityisasiakkaille suunnattujen 
terveyspalveluiden rahoittamista kehitysyh-
teistyövaroilla on vaikea perustella kehityspo-
litiikan näkökulmasta.

Kategoriaan on luvun 5.2 taulukossa laskettu 
mukaan kaikkia maksullisia lapsille ja nuorille 
suunnattuja kouluja ja esiopetusta ylläpitävät 
yritykset sekä yksityisiä maksullisia terveys-
palveluja tarjoavat yritykset. Kategoriaan ei 
ole laskettu mukaan kurssiluonteista koulu-
tusta (esimerkiksi kielikurssit) tai yritysten 
työntekijöille suunnattua koulutusta tarjoavia 

70   CRC/C/KEN/CO/3-5 (CRC, 2016) “the committee is 
concerned about the low quality of education, and the 
rapid increase in private and informal schools, inclu-
ding those funded by foreign development aid, provi-
ding substandard education and deepening inequali-
ties.”

71   Hunt, Paul, 2002, The international human rights trea-
ty obligations of States parties in the context of servi-
ce provision saatavilla osoitteessa https://www.crin.
org/en/docs/resources/treaties/crc.31/Paul_Hunt-Le-
gal-Obligations.pdf

Finnfundin rahasto on sijoittajana zimbabwelai-
sessa sian- ja naudanlihaa tuottavassa Colcom 
Holdings Limitedissa. Arviolta 1,5 miljoonaa ih-
mistä Zimbabwessa kärsii aliravitsemuksesta. 
YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman mukaan 
aliravitsemus on seurausta puutteellisesta ruoka-
turvasta ja köyhyydestä.
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Milloin yritystoiminta ”palvelee 
köyhää väestönosaa”?

Ulkoministeriön omistajaohjausmuistiot mää-
rittelevät yhdeksi Finnfundin kehityspoliittisek-
si tavoitteeksi köyhää väestönosaa suoraan 
palvelevien hankkeiden osuuden tehdyistä 
sijoituspäätöksistä. Tavoitteen seuraaminen 
ja määritteleminen on vaikeaa, ja ministeriön 
muistiossakin tunnustetaan indikaattori vain 
suuntaa antavaksi. Ulkoministeriön asettama 
tavoite köyhää väestönosaa palvelevista 
hankkeista on kuitenkin korkea, 40 prosenttia 
kaikista Finnfundin hankkeista. 

Finnfundin rahastojen salkusta löytyy runsaasti 
yrityksiä, joiden asiakkaat kuuluvat selkeästi 
hyvätuloisimpaan väestönosaan. Monet 
sijoituskohteet valmistavat tuotteita toisella 
puolella maailmaa sijaitseville vientimark-
kinoille, rakennuttavat luksusasuntoja tai 
tarjoavat palveluja ylemmälle keskiluokalle. 
Näihin sijoittamista voidaan toki perustella 
sijoitusten mahdollisesti luomien työpaikkojen 
tai heijastusvaikutusten kautta. Tällaisia 
dynaamisia ja vaikeasti mitattavia vaikutuksia 
voidaan kuitenkin katsoa olevan millä tahansa 
yritystoiminnalla. 

Kolumbiassa Finnfundin sijoitusrahasto on sijoittanut kuntosalipalveluita 
tarjoavaan Bodytech-ketjuun.

Finnfundin sijoitussalkusta löytyvä etelä-afrikkalainen S. Bacher & 
Company maahantuo muun muassa luksuskelloja ja tuoksuja. Yrityk-
sen edustamia brändejä ovat muun muassa Jimmy Choo, Guess ja Kim 
Kardashian.

Kaikkein vähiten kehittyneisiin LDC-maihin kuuluvassa Kambodžassa 
Finnfundin sijoitusrahasto on sijoittajana Park Café -kahvilaketjussa. 
Pääkaupunki Phnom Penhissä toimiva yritys kertoo tähtäävänsä erityi-
sesti keski- ja yläluokan asiakaskuntaan.
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yrityksiä. Mukana ei myöskään ole työter-
veyshuollon yrityksiä, lääketieteelliseen tutki-
mukseen tai lääkkeiden tuotantoon tai jake-
luun osallistuvia yrityksiä.

Sijoituskategoria: Sijoitukset 
pörssiyrityksiin

Finnfundin toiminnalle annetussa omistajaoh-
jauksessa on painotettu Finnfundin rahoi-
tuksen “lisäisyyttä”. Finnfundin tehtävänä on 
katalysoida yksityistä rahoitusta jakamalla 
ja pienentämällä investointiin liittyvää riskiä 
sekä tarjoamalla rahoitusta, josta on puu-
tetta. Sijoituksia jo ennalta listattuihin julkisiin 
pörssiyhtiöihin ei voida pitää tällaisina sijoi-
tuksina. Kategoriaan luvun 5.2 taulukossa ei 
ole laskettu mukaan niitä pörssiyhtiöitä, jotka 
ovat listautuneet vasta Finnfundin rahaston 
tai rahoituslaitoksen tekemän sijoituksen 
jälkeen.

Sijoituskategoria: Toimintahistorial-
taan ongelmalliset yhtiöt

Finnfundin sijoitussalkusta löytyi myös muu-
tamia kohteita, joihin liittyen kansalaisjärjes-
töt tai muut tahot olivat raportoineet vakavia 
ongelmia. Raportoituja ihmisoikeusloukkauk-
sia, ympäristön pilaamista ja muita ongelmia 
löytyi yhteensä 11:n sijoituskohteena olevan 
yrityksen toiminnasta. 

Yritysten suuren määrän vuoksi kartoitus 
ongelmallisista yhtiöistä on rajoittunut kan-
sainvälisesti raportoituihin tapauksiin ja jul-
kisiin auditointiraportteihin. Siten ulkopuo-
lelle on saattanut jäädä esimerkiksi paikal-
lisesti uutiskynnyksen ylittäneitä tapauksia 
tai tapauksia, jotka on soviteltu osapuolten 
kesken ilman julkisuutta. Mukaan ei ole las-
kettu tapauksia, joissa esimerkiksi ulkopuoli-
nen auditointijärjestelmä on onnistunut vai-
kuttamaan ongelmien korjaamiseen riittävällä 
tavalla.
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5.2 TAULUKKO: FINNFUNDIN SIJOITUKSET RAHASTOIHIN JA RAHOITUSLAITOKSIIN 

Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Yleiset Aasiaan keskittyneet rahastot

Cambodia-Laos Development Fund74 

•  Rahaston koko: ei tiedossa

•  Tarjoaa liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävää rahoitusta pk-yrityksille 
Kambodžassa ja Laosissa. Keskittyy mm. yritys- ja rahoituspalveluihin sekä 
maataloustuotantoon. 

•  Rahastoa hallinnoi Singaporeen rekisteröitynyt Emerging Markets Group Holding 
(EMGH).75 

Battambang Rice Investment Co Ltd 
(BRICo)76

Park Cafe77

AMK Microfi nance Institution Plc78

Westline Education Group (WEG)79

Joma International Pte. Ltd.80 

Planet PTY81 

First Finance PLC

Mekong Brahmaputra Clean Development Fund L.P.82 

•  Rahaston koko: ei tiedosssa

•  Keskittyy sijoittamaan cleantech-hankkeisiin Mekongin alueella.

•  Rahastoa hallinnoi Dragon Capital Clean Development Investments Ltd.83

ELECTRICITE DU LAOS GENERATION (EDL GEN) 

Finnfundin rahasto on sijoittajana Laosin hallituk-
sen enemmistöomisteisessa patoyhtiössä EdL 
Genissä. EdL Gen omistaa muun muassa Nam 
Ngum 2 -nimisen suurpadon, jolla on ollut nega-
tiivisia vaikutuksia padon tieltä pakkosiirrettyihin 
ihmisiin. 

Padon tieltä siirrettiin yli 6 000 ihmistä vuonna 
2007–2009 uuteen, näitä henkilöitä varten perus-
tettuun Phonesavath-kylään. Pakkosiirretyille 
luvattiin yhtiön toimesta hehtaari riisin viljelyyn 
soveltuvaa maata, mutta lupaukset eivät toteutu-
neet: ihmisille olikin varattu vain puoli hehtaaria 
kivistä, kuivaa ja mäkistä maata, joka ei sovellu 

riisintuotantoon. Sydneyn yliopiston tekemän 
tutkimuksen mukaan pakkosiirroista ovat kär-
sineet erityisesti kaikkein köyhimmät ja val-
miiksi marginalisoituneet ihmiset, joiden tilanne 
on huonontunut entisestään. Pakkosiirrot ovat 
aiheuttaneet ongelmia myös Phonesavath-kylän 
lähiyhteisöihin. Vanhan elantonsa menettäneet 
ihmiset ovat keränneet ruokaa tai kaataneet lait-
tomasti puuta lähiyhteisöjen metsistä. Kaikkein 
köyhimpien ihmisten ruokaturva on heikentynyt 
merkittävästi.a

a    Khouangvichit, S., Pheaxay, B., Phasouysaingam, 
A. et al, Diversity and multi-locality in livelihood 
adaptation to resource development: Lessons 
from Feuang District, ao PDR, Research Brief, kesä-
kuu 2016

Symbior Elements Holding Ltd, P.P. Solar 
(Nongno) Ltd. 1 MW plant84

Electricite du Laos Generation (EdL Gen)85

yksityiskoulut

pörssiyhtiöt

yksityiset terveyspalvelut

Selitykset

fossiiliset polttoaineet, suurpadot

lihatuotanto

toimintahistorialtaan ongelmalliset 
yhtiöt

(poistunut) = sijoituskohde on jostain syystä poistu-
nut rahaston sijoitussalkusta. Tämä on tavallisim-
min tapahtunut esimerkiksi kohteen myynnin tai 
liiketoiminnan loppumisen seurauksena.

Sijoituskohteen toimintamaa = maa, jossa yritys 
pääasiallisesti tuottaa tuotteitaan ja/tai myy pal-
veluitaan. Jos yritys toimii hyvin monissa erilaisis-
sa maissa, toimintamaata koskeva tieto on jätet-
ty pois.
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Riisintuottaja Kambodža LMIE LDC Luxemburg

Ruoka- ja kahvilaketju Kambodža LMIE LDC

Maksu- ja rahoituspalvelut Kambodža LMIE LDC

Yksityiskoulut Kambodža LMIE LDC

Kahvilaketju Laos, Vietnam, 
Kambodža

LMIE LDC

Internet-palvelut Laos LMIE LDC

Mikrorahoituspalvelut Kambodža LMIE LDC

Aurinkovoimala Thaimaa UMIE Guernsey

Vesivoima Laos LMIE LDC

72   Luokitus perustuu Maailmanpankin maaluokitukseen, 
saatavilla osoitteessa https://datahelpdesk.world-
bank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-
country-and-lending-groups. Luokituksen lyhenteiden 
selitykset: LIE = Low-income economies, LMIE = Lo-
wer-middle-income economies, UMIE = Upper-middle-
income economies, HIE = High-income economies

73   Lista vähiten kehittyneistä maista (LDC-maat) perus-
tuu YK:n luokitukseen, joka on saatavilla osoitteessa: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-con-
tent/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf

74   Rahaston hallinnointiyhtiö on tarkistanut Finnwatchin 
listaamat sijoituskohdetiedot 2.2.2017. Emerging Mar-
kets Investment Advisers, Joshua Morris, sähköposti 
2.2.2017.

75   IFC, Cambodia Laos Development Fund, Summary of 
Proposed Investment, http://ifcext.ifc.org/ifcext/spi-
website1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP27484 (viitattu 
28.9.2016)

76   BRICo, Cambodia Lao Develpment Fund, http://
www.battambangrice.com/about-us/shareholder-
profi les/15-cambodia-lao-development-fund-cldf.html 
(viitattu 28.9.2016)

77   The Phnom Penh Post, Private equity fund invests in 
Park Cafe chain, http://www.phnompenhpost.com/bu-
siness/private-equity-fund-invests-park-cafe-chain (vii-
tattu 28.9.2016)

78   Amk, Shareholders, http://www.amkcambodia.com/
amk-en-shareholders-10.html (viitattu 28.9.2016)
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Tropical Asia Forest Fund (TAFF)86

•  Rahaston koko: 170 milj. €87

•  Sijoittaa Kaakkois-Aasian puuviljelmiin. 

• Rahastoa hallinnoi New Forests -sijoitusyhtiö88.

MEKONG TIMBER PLANTATIONS 

Finnfund on sijoittanut Mekong 
Timberland Plantations -yhtiöön 
Tropical Asia Forest Fundin kautta 
vuoden 2017 alussa. Sijoituskoh-
teena oleva yritys hallinnoi 22 
000 hehtaaria metsää Laosissa 
Bolikhamxayn ja Khammoua-
nen maakunnissa.a Se kertoo 
verkkosivuillaan aloittavansa 
puhtaalta pöydältä ja on vaihta-
massa nimeänsä. Yritys tunnettiin 

a   NewForests, New Forests completes 
investment in hardwood plantation in 
Laos, https://www.newforests.com.au/
new-forests-completes-investment-in-
hardwood-plantation-in-laos/

aiemmin nimellä Oji Lao Plan-
tation Forests Limited (LPFL).b 
Oji LPFL -yhtiöllä on historias-
saan useita räikeitä ihmisoikeus-
loukkauksia ja ympäristöon-
gelmia. Yritys menetti vuonna 
2015 FSC-sertifi ointinsa kun 
sen epäiltiin loukkaavan työelä-
män oikeuksia sekä hankkineen 
maata ilman paikallisväestön 
suostumusta ja ilman, että yhtiö 
oli huomioinut alueella asuvien 

b   Mekong Timber Plantations Limited, 
http://www.mekongtimberplantations.
com (viitattu 15.1.2017)

alkuperäiskansojen oikeuksia.c 
Yritys uutisoi FSC-sertifi oinnin 
menetyksestä verkkosivuillaan 
syyttämällä auditointijärjestelmää 
epäjohdonmukaisuuksista. Yritys 
myös totesi, ettei sertifi oinnin 
menettäminen aiheuta sille talou-
dellisia seuraamuksia, sillä yrityk-
sen asiakkaat eivät ole kiinnostu-
neita sertifi oinnista.d 

c   Mekong Watch, FSC Certifi cation ”Ter-
minated” – Tree Plantation Project in 
Laos Invested by Oji Paper, http://www.
mekongwatch.org/PDF/news20150709_
FSC_Eng.pdf

d   Oji Lao Plantation Forest Co, FSC Cer-
tifi cate Withdrawal, http://www.lpfl .la/
index.php/en/2014-01-14-08-36-59/256-
fsc

Hijauan Group89 

PT Hutan Ketapang Industri (HKI)92

Mekong Timber Plantations94

79   Westline Education Group Co, http://wegcambodia.
com/?page_id=526 (viitattu 28.9.2016)

80   Joma, http://www.joma.biz
81   Planet, http://www.laopdr.com
82   Finnwatch pyysi Dragon Capitalia tarkistamaan tässä 

listatut tiedot rahaston sijoituskohteista. Yritys ei kui-
tenkaan vastannut pyyntöihin. Tiedot rahaston sijoi-
tuskohteista on koottu julkisista lähteistä.

83   Dragon Capital, http://www.dragoncapital.com/dra-
gon-capital-funds/mekong-brahmaputra-clean-deve-
lopment-fund-lp (viitattu 28.9.2016)

84   Dragon Capital, http://www.dragoncapital.com/dra-
gon-capital-funds/mbcdf-executes-pv-solar-invest-
ment-in-thailand (viitattu 28.9.2016)

85   Asian Venture Capital Journal, Dragon Capital invests 
$3.36m in publicly listed Electricite du Laos Generati-
on, http://www.avcj.com/avcj/news/60663/dragon-ca-
pital-invests-usd336m-in-publicly-listed-electricite-du-
laos-generation (viitattu 28.9.2016)

86   Rahastoa hallinnoiva New Forests vahvisti rahaston 
sijoituskohteet Finnwatchille 4.5.2017. New Forests, 
MaryKate Bullen, sähköposti 4.5.2017

87   New Forests, https://www.newforests.com.au/new-
forests-announces-fi nal-close-of-the-tropical-asia-fo-
rest-fund-with-170-million-of-capital-commitments-
and-completes-funds-fi rst-transaction/

88   New Forests, About, https://www.newforests.com.
au/#about (viitattu 10.1.2017)
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Puuplantaasi90 Malesia UMIE Caymansaaret91

Kumiplantaasi PT Hutan Ketapang Industri93 Indonesia LMIE

Puuplantaasi Laos LMIE LDC

89   Finnfundin sijoituskohteena on myös GEEMF-rahas-
to, jota hallinnoiva Global Environmental Fund (GEF) 
on ollut aiemmin sijoittajana Hijauan Groupissa. GEF 
on myynyt sijoituksen vuonna 2013. Lisätietoa: http://
www.globalenvironmentfund.com/category/portfolio/ 
(viitattu 29.12.2016). Finnfundilla on sijoituksia Hijauan 
Groupiin myös Dasos Timberland Fund I:n kautta.

90   Lisätietoa osoitteessa: http://www.hijauanbengkoka.
com.my

91   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.

92   Rahastolla 35% omistusosuus yhtiössä, enemmistö-
omistaja on Sampoerna Agro. Sustainable forestry 
2016: New Forests and Sampoerna Agro, https://
www.environmental-fi nance.com/content/deals-of-
the-year/sustainable-forestry-2016-new-forests-and-
sampoerna-agro.html; Australia’s New Forests enters 
rubber plantation JV in Indonesia, http://www.asiato-
day.com.au/content/australia’s-new-forests-enters-
rubber-plantation-jv-indonesia (viitattu 21.12.2016)

93   New Forests invests in sustainable rubber plantation 
in West Kalimantan, https://www.newforests.com.au/
new-forests-invests-in-sustainable-rubber-plantation-
in-west-kalimantan/ (viitattu 21.12.2016)

94   New Forests, https://www.newforests.com.au/new-
forests-completes-investment-in-hardwood-plantati-
on-in-laos/ (viitattu 24.4.2017)
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Vietnamiin keskittyneet rahastot

Mekong Enterprise Fund, Ltd.95 

•  Rahaston koko: 18,5 milj. USD96

•  Sijoitti listaamattomiin vientialojen yrityksiin. Rahaston kymmenestä sijoituskoh-
teesta yhdeksän oli myyty tammikuussa 2017. 

• Rahastoa hallinnoi Mekong Capital -sijoitusyhtiö.97

Minh Hoang Garment JSC98

AA Corporation (poistunut)

Saigon Gas (poistunut)

Nam Hoa Production and Trading Corpora-
tion (poistunut)

Lac Viet Computing Corporation (poistunut)

Goldsun Joint Stock Company (poistunut)

Minh Phuc Printing and Packaging 
(poistunut)

Tan Dai Hung Plastics (poistunut)

Duc Thanh (poistunut)

Ngo Han Joint Stock Company 
(poistunut)100

SEAF Blue Waters Growth Fund Limited101 

•  Rahaston koko: 20 milj. USD102

•  Tarjoaa kasvurahoitusta pienille ja keskisuurille vietnamilaisille yrityksille. 

• Rahastoa hallinnoi Small Enterprise Assistance Funds (SEAF).

Sakura Dentistry Development JSC

Danco JSC (poistunut)

Indochine Food Group Ltd (poistunut)

Ha Thanh Binh Industries Corp104 
(poistunut)

Infocus – Sunrise Kidz

Niem Tin Co., Ltd105 (poistunut)

Cong Hoa General Clinic Co., Ltd106 
(poistunut)

Tekcom JSC (poistunut)

Thanh Cong Transport Ltd (poistunut)

Minh Nghia Seafood Co., Ltd107 (poistunut)

Phuc Binh Fish Sauce Co., Ltd (poistunut)

Phuong Chau JS108 (poistunut)

Thien Thao Nguyen Co., Ltd109

Tamy Production Ltd

VIFAH L.L.C (poistunut)

VietSoftware Int’l Incorporated110 
(poistunut)

95   Rahastoa hallinnoiva Mekong Capital vahvisti rahaston 
sijoituskohteet Finnwatchille 9.2.2017. Mekong Capi-
tal, Le Nguyen Phuong Thuy, sähköposti 9.2.2017

96   Mekong Capital, Mekong Enterprise Fund, http://
www.mekongcapital.com/en/our-funds/mekong-en-
terprise-fund (viitattu 1.2.2017)

97   Mekong Capital, http://www.mekongcapital.com/en/
our-funds/mekong-enterprise-fund (viitattu 10.1.2017)

98   Minh Hoang Garment JSC, http://www.mhg.com.vn/
company-info/

99   Orbis-tietokanta, https://orbis.bvdinfo.com/
100   Mekong Capital, sähköposti 9.2.2017

101   Rahaston hallinnointiyhtiö kuittasi vastaanottaneen-
sa Finnwatchin sen sijoituskohteita koskevan tar-
kistuspyynnön 25.2. Viestissään yhtiö siirsi vastuun 
vastaamisesta Finnfundille. Tässä esitetyt rahaston 
sijoituskohteet on koottu rahaston verkkosivuilta 
osoitteesta http://www.seaf.com.vn/index.aspx (vii-
tattu 21.12.2016)

102   SEAF, SEAF Blue Waters Growth Fund Limited, http://
seaf.com/what-we-do/our-locations-investment-ve-
hicles/asia/seaf-blue-waters-growth-fund/

103   Orbis-tietokanta
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Talviurheiluvaatteisiin erikoistunut vaatetehdas Vietnam LMIE Caymansaaret99

Sisustuspalvelut, huonekaluvalmistus Vietnam LMIE

Polttoainejakelu Vietnam LMIE

Puulelujen ja lasten huonekalujen valmistusta Vietnam LMIE

IT-laitteita ja ohjelmistoja yrityksille Vietnam LMIE

Kartonkipakkausten ja keittiölaitteiden valmistusta Vietnam LMIE

Paperi- ja kartonkipakkausten valmistusta Vietnam LMIE

Polypropeenipakkausten ja -kassien valmistusta Vietnam LMIE

Huonekalujen valmistusta Vietnam LMIE

Sähkökaapeleiden valmistusta Vietnam LMIE

Hammaslääketieteen tuotteet Vietnam LMIE Caymansaa-
ret103

Urheiluvälineiden tukku- ja vähittäiskauppaa Vietnam LMIE

Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppaa Vietnam LMIE

Kivituotteiden valmistusta ja markkinointia Vietnam LMIE

Yksityiskoulu/varhaiskasvatus Vietnam LMIE

It-ratkaisut yrityksille Vietnam LMIE

Yksityiset terveyspalvelut Vietnam LMIE

Puuvanerin valmistusta Vietnam LMIE

Kuljetuspalvelut Vietnam LMIE

Kalastus ja kalatuotteiden valmistus Vietnam LMIE

Kalakastikkeen valmistusta Vietnam LMIE

Yksityiset terveyspalvelut Vietnam LMIE

Kuljetuspalvelut Vietnam LMIE

Liima- ja sideaineiden valmistusta Vietnam LMIE

Puisten puutarhakalusteiden valmistusta Vietnam LMIE

Ohjelmointi Vietnam LMIE

104   Vinastone, http://vinastone.vn/seaf-and-ha-thanh-
binh-industriesvinastone-partner-to-promote-viet-
nam-smes/ (viitattu 21.12.2016)

105   Niem Tin Co., Ltd, http://www.ntc.com.vn/english/
about-us/overview/company-oveview/18/ (viitattu 
21.12.2016)

106   SEAF, http://vn.seafweb.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=647&catid=29&Itemid=112
&lang=vn (viitattu 21.12.2016)

107   SEAF, http://vn.seafweb.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=650&catid=29&Itemid=112
&lang=en (viitattu 21.12.2016)

108   Phuong Chau International Hospital, http://phuon-
gchau.com/component/english (viitattu 21.12.2016)

109   Thien Thao Nguyen, http://xedichvu.vn (viitattu 
21.12.2016)

110   Talk Vietnam, SEAF BWGF invests into software fi rm, 
https://www.talkvietnam.com/2016/10/seaf-bwgf-in-
vests-into-software-fi rm/ (viitattu 21.12.2016)
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Thaimaahan keskittyneet rahastot

Siam Investment Fund II L.P. 111

•  Rahaston koko: 57 milj. €112

•  Thaimaalaisiin yrityksiin sijoittanut rahasto. Rahaston toiminta on päättynyt.

• Rahastoa hallinnoi Finansa Fund Management Limited (FFM).

Siam Paper Public Company Limited

Loxbit Public Company Limited

The Peace Canning (1958) Company 
Limited

FB Food Service

Inn Press Company Limited/SIF Holdings 
Limited

Nepaliin keskittyneet rahastot

Dolma Impact Fund I114 

•  Rahaston tavoitekoko: 26 milj. €115

•  Sijoittaa nepalilaisiin kasvuyrityksiin.

• Rahastoa hallinnoi Dolma.

Rhododendron Biotech Pvt Ltd116

Suri Khola Hydro Power Private Limited118

CloudFactory Group119

Swet Ganga Hydropower & Construction 
Ltd

Keski-Amerikka

CASEIF II Corporation Ltd.120 

•  Rahaston koko: 29 milj. USD121

•  Rahoittaa kasvuyrityksiä Keski-Amerikassa. 

• Rahaston hallinnointiyhtiö on Lafi se Investment Management Ltd.122

Desinid Corporation123

Industrial equilab125

Publimagen

Inversiones Amalgamadas SA de CV 
(Inalma)126

Ceconsa

Grupo ASI (Arango Software International)

Tecnosol SA127

Grupo STT

Grupo Platergas

Rex America

Empaques Ceontroamericanos (Empacasa)

Procesadora Guangolola S.S. (Progcarne)

Caminos del Sol

Universal de Idiomas

Tecnodianostica

111   Rahaston sijoituskohteiden tiedot on saatu rahas-
ton internetiin ladatuista tilinpäätöksistä osoit-
teesta http://www.fi nansa.com/corporate/index.
php?option=com_content&task=view&id=26&Item
id=51 (viitattu 21.12.2016)

112   Finansa, Siam Investment Fund II L.P, http://www.fi -
nansa.com/corporate/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=26&Itemid=51

113   Siam Investment Fund II L.P:n tilinpäätöstie-
dot vuodelta 2011 saatavilla osoitteessa: http://
www.fi nansa.com/corporate/fi les/dataroom/
SiamInvestmentFundII(SIFII)/Financial%20Report/
SIF%20II%20(31%20Dec%2010).pdf

114   Dolma Impact Fund I ei vastannut Finnwatchin pyyn-
töihin tarkistaa sijoitusyhtiön sijoituskohteita. Tässä 
esitetty lista on koostettu yrityksen sijoituskohteis-
ta julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Lisäksi Finn-
fund antoi tietoa rahaston sijoituksista.
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Paperinvalmistusta Thaimaa UMIE Caymansaa-
ret113

It-ratkaisuja tarjoava yritys Thaimaa UMIE

Hedelmäsäilykkeiden valmistusta Thaimaa UMIE

Ruokatuotteiden tukkukauppaa horeca-sektorille Thaimaa UMIE

Radio- ja julkaisutoiminta Thaimaa UMIE

Lääketehdas Nepal LIE LDC Mauritius117

Vesivoima Nepal LIE LDC

Sähköistä työnvälitystä, keskittyy verkon yli tarjottaviin 
palveluihin

Nepal LIE LDC

Vesivoima Nepal LIE LDC

Juomajauheiden valmistusta Costa Rica UMIE Bahama124

Siivoustuotteiden valmistusta Costa Rica UMIE

Mainosmateriaalien painatusta ja suunnittelua El Salvador LMIE

Puolivalmisteiden ja pakasteiden valmistusta Honduras LMIE

Rakennusalan yritys Nicaragua LMIE

Ohjelmistopalvelut Panama UMIE

Aurinkoenergia Nicaragua LMIE

Ulkoistuspalvelut Costa Rica UMIE

Maakaasun jakelupalvelut Dominikaaninen 
tasavalta

UMIE

Logistiikka Costa Rica UMIE

Pakkaustarvikkeiden valmistus Honduras LMIE

Lihatuotteiden valmistus Honduras LMIE

Hedelmäpakasteiden valmistus Costa Rica UMIE

Koulutus (kielikurssit) Costa Rica ja 
Panama

UMIE

Lääketieteelliset laitteet Costa Rica UMIE

115   The Kathmandu Post, Dolma Impact Fund laun-
ched in Nepal, http://kathmandupost.ekantipur.com/
news/2014-09-17/dolma-impact-fund-launched-in-
nepal.html

116   Dutch Good Growth Fund, http://www.dggf.nl/fi le/
download/46204702

117   Orbis-tietokanta
118   Dolma Impact Fund, Facebook-sivulla julkaistu uu-

tinen 28.11.2016; Surikhola Hydropower Pvt. Ltd, 
http://surihydro.com.np

119   Dolma Impact Fund, http://www.dolmaimpact.com/
cloudfactory-group-63.html#sthash.uXXy94PA.dpbs 
(viitattu 24.4.2017)

120   Rahasto ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin tarkis-
taa sijoitusyhtiön sijoituskohteita. Tässä esitetty lista 
on koostettu yrityksen sijoituskohteista julkisesti 
saatavilla olevista tiedoista.

121   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.
122   Finnfund, https://www.fi nnfund.fi /ajankohtaista/

uutiset07/en_GB/caseifIIcentralamerica/ (viitattu 
24.4.2017)
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Central American Mezzanine Infra Fund (CAMIF)128

•  Rahaston koko: ei tiedossa

•  Rahasto sijoittaa Keski- ja Väli-Amerikan infrastruktuurihankkeisiin. CAMIF voi 
sijoittaa myös luonnonhyödykkeisiin, turismiin, maatalouteen, vaihtoehtoisiin ener-
gialähteisiin, terveys- ja koulutussektorille sekä vesihuoltoon.129 

• Rahastoa hallinnoi EMP Latin American Management II.

Promoción e Industrialización de Palma 
(PIP)

Genhidro131 

Panterra Gold Limited 

Hidroelectrica Rio Las Vacas, S.A.132

MexPlus Puertos133

TC Buen134

Avantel

SITUSA

HGPC

Wind Telecom

Central American Mezzanine Infrastructure Fund II (CAMIF II)135

•  Rahaston koko: ei tiedossa

•  Rahasto sijoittaa Keski- ja Väli-Amerikan infrastruktuurihankkeisiin. CAMIF voi 
sijoittaa myös luonnonhyödykkeisiin, turismiin, maatalouteen, vaihtoehtoisiin ener-
gialähteisiin, terveys- ja koulutussektorille sekä vesihuoltoon.136 

• Rahastoa hallinnoi EMP Latin American Management II.

Virgin Mobile Latin America

Sula Valley

FERCO

Interocean Transportation

Central American Renewable Energy and Cleaner Production Facility 
(CAREC)137

•  Rahaston koko: 17 milj. USD138

•  Rahasto sijoittaa uusiutuvaan energiaan Keski-Amerikassa (Costa Rica, El Salvador, 
Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama). Worldwatch Instituten mukaan 
CAREC oli vuosina 2006–2011 investoinut kahdeksaan erilaiseen hankkeeseen139. 

•  Rahastoa hallinnoi sen perustamisvaiheessa E+Co Ltd140. E+Co:n jouduttua talou-
dellisiin vaikeuksiin se korvattiin uudella yhtiöllä nimeltä Persistent Energy Partners 
(PEP). Sijoituskohteiden hallinnointi on siirretty yksittäisille rahastonhoitajille, joita 
sijoitusyhtiö PEP valvoo.141

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Consorcio de Inversiones S.A.145 
(poistunut)

Bioenergia146 (poistunut)

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Ei tiedossa

123   Desinid, http://www.desinid.com/index.html (viitat-
tu: 29.5.2017)

124   Norfund, Portfolio data evaluation report, Appendix 
January 2015, saatavilla osoitteessa: https://www.
norfund.no/getfi le.php/133974/Bilder/Publications/
Evaluation%20of%20the%20Norwegian%20Invest-
ment%20Fund%20for%20Developing%20Countries.
pdf

125   Industrial Equilab, http://www.industrialequilab.com 
(viitattu 29.5.2017)

126   Inter-American Investment Corporation IIC, Inalma: 
http://www.iic.org/en/projects/project-disclosure/
ho3732a-01/inalma (viitattu 22.12.2016)

127   Finnfund, Uusiutuvaa energiaa Keski-Amerikkaan, 
http://www.fi nnfund.fi /ajankohtaista/uutiset13/fi _FI/
clean_energy_Tecnosol_Caseif/ (viitattu 2.2.2017)

128   Rahastoa hallinnoivaa LAP-yritystä on pyydetty tar-
kistamaan sijoitussalkun sisältö. Yritys on ilmoittanut 
sijoituskohteiden olevan julkisesti saatavilla yrityk-
sen sivuilla www.lapfunds.com. LAP Funds, sähkö-
posti 22.2.2017. Finnfund sijoittanut vuonna 2016 
myös uuteen CAMIF II -rahastoon, ks. https://lavca.
org/2016/09/09/lap-latin-american-partners-closes-
central-american-mezzanine-infrastructure-fund/

129   Finnfund, Finnfund sijoitti Keski-Amerikan infrastruk-
tuurirahasto CAMIFiin, http://www.fi nnfund.fi /ajan-
kohtaista/uutiset09/fi _FI/camif/ (viitattu 10.1.2017)

130  Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.2017
131   SeeNews, Colombian EPM sells Genhidro, Hidronorte 

stakes for USD 18.7m, http://renewables.seenews.
com/news/colombian-epm-sells-genhidro-hidronor-
te-stakes-for-usd-18-7m-319536

132   Lavca, EMP Latin America Acquires Interest in Hyd-
roelectric Company, https://lavca.org/2011/04/20/
emp-latin-america-acquires-interest-in-hydroelec-
tric-company/ (viitattu 1.2.2017)

133   LAP, Mexplus Puertos, http://www.latinamerican-
partners.com/investments/mexplus-puertos.html 
(viitattu 23.2.2017)



31

Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Palmuöljy Meksiko UMIE Kanada130

Vesivoima Guatemala LMIE

Kullankaivantaa Dominikaaninen 
tasavalta

UMIE

Vesivoima Guatemala LMIE

Logistiikkapalvelut Meksiko UMIE

Rahtisatama Kolumbia UMIE

Telealan yritys Kolumbia UMIE

Julkisen liikenteen teknologia- ja infrahankkeet Meksiko UMIE

Sähköntuotantoa biomassasta Honduras LMIE

Telekommunikaatio Dominikaaninen 
tasavalta

UMIE

Telekommunikaatio Meksiko, Kolum-
bia, Chile ja Peru

UMIE Kanada

Biokaasu Honduras LMIE

Biokaasu Honduras LMIE

Merikuljetukset Panama UMIE

Vesivoima143 Honduras LMIE Caymansaaret142

Vesivoima144 Honduras LMIE

Vesivoima Honduras LMIE

Biokaasu Guatemala LMIE

Lihatuotannon sivutuotteiden jalostusta147 Costa Rica UMIE

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Ei tiedossa

134   Afro-kolumbialaisia edustava järjestö valitti vuonna 
2010 TCBuenin satamahankkeen aiheuttavan negatii-
visia suoria ja kumulatiivisia vaikutuksia sataman ra-
kennusalueella asuviin ihmisiin Buenaventuran kau-
pungissa. Heidän mukaansa luovutetusta maasta ei 
oltu maksettu riittäviä korvauksia eikä maiden hal-
tuunotosta oltu järjestetty riittäviä konsultaatioita. 
Maailman pankin alainen valitusmekanismi CAO laati 
valitusprosessista ja sen tuloksista raportin, joka on 
saatavilla osoitteessa: http://www.cao-ombudsman.
org/cases/document-links/documents/TCBuenAs-
sessmentReportSeptember2010_English.pdf 

135   Rahastoa hallinnoivaa LAP-yritystä on pyydetty tar-
kistamaan sijoitussalkun sisältö. Yritys on ilmoittanut 
sijoituskohteiden olevan julkisesti saatavilla yrityk-
sen sivuilla www.lapfunds.com. LAP Funds, sähkö-
posti 22.2.2017. Finnfund sijoittanut vuonna 2016 
myös uuteen CAMIF II -rahastoon, ks. https://lavca.
org/2016/09/09/lap-latin-american-partners-closes-
central-american-mezzanine-infrastructure-fund/

136   Finnfund, Finnfund sijoitti Keski-Amerikan infrastruk-
tuurirahasto CAMIFiin, http://www.fi nnfund.fi /ajan-
kohtaista/uutiset09/fi _FI/camif/ (viitattu 10.1.2017)

137   Rahastoa hallinnoivaan yhtiöön tai rahastonhoitajiin 
ei saatu yhteyttä. Tässä esitetyt tiedot perustuvat jul-
kisesti saatavilla oleviin tietoihin. Suurimmasta osas-
ta rahaston sijoituskohteista on vain yleistä toimiala-
kohtaista tietoa.

138   Finnfund, CAREC – Clean Energy Project Funding in 
Central America, http://www.fi nnfund.fi /ajankohtais-
ta/uutiset06/en_GB/carecfund/ (viitattu 10.1.2017)

139   Worldwatch Institute, The Way Forward for Rene-
wable Energy in Central America, http://www.world-
watch.org/system/fi les/CA_report_highres_eng-
lish_2013_0.pdf

140   CARECia hallinnoinut sijoitusyhtiö E+Co joutui talou-
dellisiin vaikeuksiin. Lisätietoa esimerkiksi Next Bil-
lion, Weekly Roundup: E+Co’s Slow Burn and What 
it Means for Impact Investing, http://nextbillion.net/
eco-and-what-it-means-for-impact-investing/ (viitat-
tu 10.1.2017)

141   Wikipedia, E+Co, https://en.wikipedia.org/wiki/
E%2BCo (viitattu 1.2.2017)

142   Bio, Central American Renewable Energy and Cleaner 
Production Facility (CAREC), http://www.bio-invest.
be/en/portfolio/details/50.html?mn=9
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Latinalainen Amerikka

SEAF Latam Growth Fund148 

•  Rahaston koko: 15 milj. USD149

•  Rahoittaa pieniä ja keskisuuria kasvuyrityksiä Perussa ja Kolumbiassa yhteistyössä 
SEAFin Kolumbiaan ja Peruun keskittyneiden rahastojen kanssa.150 Rahaston toi-
minta on päättymässä151.

• Rahastoa hallinnoi SEAF.

Hidroelectrica Santa Cruz152

Bosques Amazonicos154

Inverdesa/Bodytech155

Ei tiedossa

CIFI – Corporacion Interamericana para el Financiamiento de 
Infraestructura

•  Rahoituslaitoksen antamien lainojen arvo: 301 milj. USD

•  Rahoituslaitos rahoittaa infrastruktuuri- ja energiahankkeita Latinalaisessa Ameri-
kassa ja Karibialla.157

Sijoituskohteista on saatavissa vain sekto-
rikohtaista tietoa. 

Itäinen Eurooppa

SEAF Central and East European Growth Fund LLC161

•  Rahaston koko: 20,6 milj. USD

•  Sijoitti kasvuyrityksiin, jotka ovat olleet aikaisempien SEAFin hallinnoimien rahasto-
jen sijoituskohteina. 

• Rahastoa hallinnoi SEAF.

Medifarm (poistunut)162

Asper

Artima Retail Investment (poistunut)164

BPSC165 (poistunut)

EGeen166 (poistunut)

Optix

Digital City Media

Renoprom

Spar-Poland (myöhemmin fuusioitui BacPo-
lin kanssa)

SEAF South Balkan Fund B.V.167 

•  Rahaston koko: 13 milj. €168

•  Rahasto sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Serbiassa, Montenegrossa ja 
Makedoniassa.169

• Rahastoa hallinnoi SEAF.

Gomex170

Finera Factoring172 (poistunut)

PC Centar173 (poistunut)

Logo D.O.O.174 (poistunut)

Telephant D.O.O Beograd175 (poistunut)

Adoré Chocolate176

Visage (poistunut)

A2B Express Delivery (poistunut)

143   Worldwatch Instituten raportin mukaan CAREC on 
investoinut kahdeksaan erilaiseen hankkeeseen Kes-
ki-Amerikassa. Hankkeiden joukossa on kolme ve-
sivoimahanketta Hondurasissa sekä bioenergiahan-
ke Guatemalassa. Worldwatch Institute, The Way 
Forward for Renewable Energy in Central America, 
http://www.worldwatch.org/system/fi les/CA_report_
highres_english_2013_0.pdf

144   Ibid.
145   Finnfund, CAREC – Rahoitusta uusiutuvaa energiaan 

Keski-Amerikassa, http://www.fi nnfund.fi /ajankoh-
taista/uutiset06/fi _FI/carec/

146   World Bank, Case Study 3: Central America – E+Co 
Carec Mezzanine Finance Fund, http://documents.
worldbank.org/curated/en/914991468012926125/pdf
/761010BRI0REFI00Box374367B00PUBLIC0.pdf

147   OECD, saatavilla osoitteessa: http://observ-ocd.org/
sites/observ-ocd.org/fi les/publicacion/docs/informe_
coop.desen_._2014_ocde.pdf

148   Rahasto ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin tarkis-
taa sijoitusyhtiön sijoituskohteita eikä Finnfundilta 
saatu tarkempia rahaston sijotuskohteita. Tässä esi-
tetty lista on koostettu yrityksen sijoituskohteista jul-
kisesti saatavilla olevista tiedoista. 

149   SEAF, Latam Growth Fund, http://seaf.com/what-we-
do/our-locations-investment-vehicles/latin-america/
latam-growth-fund/ (viitattu 1.2.2017)
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Vesivoima Peru UMIE Caymansaaret153

Päästökompensaatio, metsätalous Peru UMIE

Kuntosalipalvelut Kolumbia UMIE

Polttoaineiden jakelu156 Ei tiedossa

Suurimmat rahoitusta saaneiden yritysten kohdesek-
torit vuonna 2016 olivat aurinkoenergia (64 milj. USD), 
lentokentät ja satamat (48 milj. USD), tuulivoima (34 
milj. USD) ja kaasu ja öljy (26 milj. USD)158

Rahoituksen 
suurimmat koh-
demaat olivat 
Ecuador, Hon-
duras, Peru ja 
Brasilia.159

Panama160

Lääkkeiden tukkumyyntiä ja jakelua Kroatia UMIE Yhdysvallat163

Bioteknologia, DNA:n tutkimus laitteiden valmistusta Viro HIE

Supermarket-ketju Romania UMIE

Ohjelmistoalan yritys Puola HIE

Lääketieteellistä tutkimusta amerikkalaisille ja euroop-
palaisille asiakkaille

Viro, Yhdysvallat, 
Ukraina

HIE/LMIE

Optisten mittauslaitteiden valmistusta Puola HIE

Internetyhteyksien ja kaapeli-TV-palvelujen tarjoaminen Kroatia UMIE

Kodinelektroniikan myyminen Kroatia UMIE

Ruoan tukku- ja vähittäiskauppaa Puola HIE

Supermarket-ketju Serbia UMIE Alankomaat171

Laskurahoituspalvelut Serbia UMIE

IT-tuotteiden jakelua ja jälleenmyyntiä Serbia UMIE

IT-sektori Serbia UMIE

IT-tuotteiden jakelua ja markkinointia Serbia UMIE

Suklaan valmistusta ja markkinointia Serbia UMIE

Sähkötuotteiden markkinointia Serbia UMIE

Logistiikka Serbia UMIE

150   Ibid.
151   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, 30.6.2017. 
152   SEAF, Hidroelectrica Santa Cruz, http://seaf.com/

portfolio-item/hidroelectrica-santa-cruz/
153   Orbis-tietokanta
154   SEAF, Bosques Amazonicos, http://seaf.com/portfo-

lio-item/bosques-amazonicos/
155   11.11.11, Doing Business to Fight Poverty?, s. 24, 

saatavilla osoitteessa: https://issuu.com/www11be/
docs/20120621_biodossier_eng/24

156   SEAF, Latam Growth Fund, http://seaf.com/what-we-
do/our-locations-investment-vehicles/latin-america/
latam-growth-fund/

157   CIFI, http://www.cifi .com (viitattu 30.5.2017)

158   CIFI, Tilinpäätös 2016, saatavilla osoitteessa: http://
www.cifi .com/wp-content/uploads/2017/05/cifi -dic-
2016-espanol.pdf

159   Ibid.
160   Ibid.
161   Rahasto ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin tarkis-

taa sijoitusyhtiön sijoituskohteita. Tässä esitetty lista 
on koostettu yrityksen sijoituskohteista julkisesti 
saatavilla olevista tiedoista.

162   SEAF, Medifarm, http://seaf.com/portfolio-item/medi-
farm/ (viitattu 28.12.2016)

163   Orbis-tietokanta
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Afrikkaan keskittyneet rahastot

AfricInvest Fund Ltd.177

•  Rahaston koko: 28 milj. €178

•  Rahasto sijoittaa mm. hotelleihin, sementti-, pakkaus- ja tekstiiliteollisuuteen. 
Maantieteellisenä fokuksena rahastolla on erityisesti Pohjois-Afrikka. Rahastoa hal-
linnoi AfricInvest Capital Partners.

Atlantique Telecom Togo179 (poistunut)

Petro Ivoire181 (poistunut)

Onward Paper Mill182 (poistunut)

Alios Finance183 (poistunut)

Mansard Insurance Ltd (Guaranty Trust 
Bankin tytäryhtiö) (poistunut)

Frezone

CDCI (poistunut)

Aquila Capital Ltd184

Sun Ridge Ltd (poistunut)

Anchorage Leisure Ltd, Radisson SAS 
(poistunut)

NCA Rouiba 

S2M (poistunut)

Siprof (poistunut)

Matel (poistunut)

Folly Fashion (Marwa) (poistunut)

Finapack185 (poistunut)

Vitalait (poistunut)

Atlantic Coast Regional Fund186

•  Rahaston koko: 72 milj. USD187

•  Rahasto sijoittaa Afrikan rannikolla sijaitseviin kasvuyrityksiin. 

•  Rahasto keskittyy yrityksiin, joilla on dominoiva markkina-asema tai jotka toimivat 
aloilla, joilla on luonnollisesti vain vähän kilpailua. Rahastoa hallinnoi sijoitusyhtiö 
Afi g Funds.188

Nigerian-German Chemicals plc (“NGC”)189

FINNFUND EI MUKANA190

Primrose192 

FINNFUND EI MUKANA193

Impaxis Capital/Société d’Interventions 
Financières (“SIFI”) (tytäryhtiöt Elton 
Senegal, Elton Gambia ja Senbus 
Industries)

Deep Drilling Company194 

RMG Concept Ltd.195

Ecobank Transnational Inc. (tytäryh-
tiöt Ecobank Chad, Ecobank Liberia, and 
Ecobank Rwanda)

164   SEAF, SEAF Equity Funds Sell Interest in Romanian 
Supermarkets, http://seaf.com/seaf-equity-funds-
sell-interest-in-romanian-supermarkets/ (viitattu 
10.1.2016)

165   SEAF, BPSC, http://seaf.com/portfolio-item/bpsc/ (vii-
tattu 28.12.2016)

166   Ambient Sound Investments, ASI invests in clinical 
research company EGeen, http://www.asi.ee/news/
asi_invests_in_clinical_research_company_egeen

167   Rahastoa hallinnoiva SEAF tarkisti tässä listatut sijoi-
tuskohteet 4.2.2017. SEAF South Balkan Fund BV, Ni-
kola Stefanovic, sähköposti 4.2.2017

168   SEAF, SEAF South Balkan Fund, http://seaf.com/
what-we-do/our-locations-investment-vehicles/cent-
ral-eastern-europe/seaf-south-balkan-fund/ (viitattu 
29.5.2017)

169   Ibid.
170   SEAF, Gomex, http://seaf.com/portfolio-item/gomex/ 

(viitattu 28.12.2016)
171   Orbis-tietokanta
172   USAID, SEAF South Balkan Fund, https://www.usaid.

gov/news-information/fact-sheets/seaf-south-bal-
kan-fund (viitattu 28.12.2016)

173   SEAF, http://seaf.com/portfolio-item/pc-centar/
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

IT, telekommunikaatio, elektroniikkatuotteiden myynti Togo LIE LDC Mauritius180

Huoltoasemaketju Côte d’Ivoire LMIE

Paperin valmistusta Nigeria LMIE

Rahoitusyhtiö useita eri toimin-
tamaita Afrikassa

-

Vakuutusyhtiö Nigeria LMIE

Terästeollisuus Nigeria LMIE

Päivittäistavaroiden tukku- ja vähittäiskauppaa Côte d’Ivoire LMIE

Leasing-palvelut Nigeria LMIE

Pullotettu vesi Ghana LMIE

Hotellitoiminta Nigeria LMIE

Mehuvalmistaja Algeria UMIE

Maksamiseen liittyvät IT-sovellukset Marokko LMIE

Ajoneuvojen osien valmistusta Marokko LMIE

IT-laitteiden jakelija Marokko LMIE

Muotivaateketju Marokko LMIE

Pahvi- ja kartonkipakkausten valmistusta Marokko LMIE

Maitovalmisteet Tunisia LMIE

Lääkkeiden ja juomien valmistusta ja jakelua Nigeria LMIE Mauritius191

Kiinteistöala Ghana LMIE

Öljyn ja polttoaineen jakelua, linja-autojen kokoonpanoa Senegal LIE LDC

Kaivosten porausteknologiaa tarjoava yritys Mauritania LMIE LDC

Kasvintorjunta-aineiden jakelua Côte d’Ivoire LMIE

Pankkitoiminta Liberia, Ruanda, 
Tšad

LIE LDC

174   EMIS; https://hu.securities.com/php/company-profi -
le/YU/Logo_DOO_en_1555011.html

175   Orbis-tietokanta; Bloomberg, http://www.bloom-
berg.com/research/stocks/private/snapshot.
asp?privcapId=100849957 (1.1.2017)

176   Adoré Chocolat, http://www.cokolada.co.rs/
pocetna.1.html (viitattu 28.12.2016)

177   Rahastoa hallinnoiva Africinvest tarkisti tässä listatut 
sijoituskohteet 23.2. Africinvest, Ann Wyman, säh-
köposti 23.2.2017. Lisätietoa rahastosta: Africinvest, 
http://www.africinvest.com/portfolio/companies/

178   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.2017
179   Moov Togo, http://www.moov.tg

180   Oiko Credit, AfricInvest Ltd, http://www.oikocre-
dit.coop/funding/equity-investments/equity-part-
ner/11367/africinvest-ltd

181   Petro Ivoire, http://www.petroivoire.com
182   Onward Paper Mill, http://www.onwardpaper.com
183   Alios Finance, http://www.alios-fi nance.com/site/en/

index.php
184   Aguila Group, http://aquilagroupng.com
185   Finnfund, http://www.fi nnfund.fi /ajankohtaista/uuti-

set05/en_GB/africinvestisseeking/
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Aureos Africa Fund LLC196

•  Rahaston koko: 381,1 milj. USD197

•  Afrikkaan sijoittava rahasto keskittyy yrityksiin, jotka voivat laajentaa toimintaansa 
useaan Afrikan maahan. Rahasto on tehnyt ainakin 14 sijoitusta.198 

•  Rahastoa hallinnoi Aureos Capital, jonka osti vuonna 2012 Dubaihin rekisteröity 
Abraaj Group199. 

•  Finnfundin mukaan sillä ei ole lupaa raportoida rahaston sijoituksista200.

HFC Bank Ghana Limited201

Computer Warehouse Group PLC

Bio-Plastics Ltd.202 

Brookside Dairy Limited203

Deli Foods (sijoitus on myyty)204

Ciments du Sahel205

Sothey Holdings, yrityksen tytäryhtiö 
Dormac206

ei tietoa

ei tietoa

ei tietoa

ei tietoa

ei tietoa

ei tiedossa

ei tiedossa

Catalyst MENA Clean Energy Fund207

•  Rahaston koko: 47,8 milj. €208

•  Rahasto sijoittaa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen Egyptissä, Jorda-
niassa, Tunisiassa ja Marokossa. 

•  Rahastoa hallinnoi Catalyst Investment Management Ltd.209

Rahasto on uusi eikä sillä ole vielä 
sijoituksia.

186   Rahasto ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin tarkis-
taa rahaston sijoituskohteita. Tässä esitetty lista on 
koostettu rahaston sijoituskohteista julkisesti saata-
villa olevista tiedoista.

187   AFIG Funds, Atlantic Coast Regional Fund, http://
www.afi gfunds.com/our-funds/acrf/?lang=en

188   Ibid.
189   AGIF, http://www.afi gfunds.com/ngc-acrf-afi g-funds/
190   Finnfund kertoi Finnwatchille ettei se ole mukana 

Nigerian-German Chemicals eikä Impaxis Capital -si-
joituksissa. Tämä johtuu siitä, että Finnfund ei osallis-
tunut rahaston vuonna 2013 toteuttamaan lisärahoi-
tuskierrokseen.

191   Orbis-tietokanta
192   AFIG, http://www.afi gfunds.com/afi g-funds-acrf-in-

vests-in-primrose-properties-ghana/
193   Finnfund kertoi Finnwatchille ettei se ole mukana 

Nigerian-German Chemicals eikä Impaxis Capital -si-
joituksissa. Tämä johtuu siitä, että Finnfund ei osallis-
tunut rahaston vuonna 2013 toteuttamaan lisärahoi-
tuskierrokseen.

194   AFIG, http://www.afi gfunds.com/1075-2/

195   AFIG, http://www.afi gfunds.com/rmg-concept-ltd-an-
nounces-partnership-with-wienco-ghana-limited-rai-
ses-e50-million-from-afi g-funds-atlantic-coast-regio-
nal-fund-and-standard-bank/

196   Abraaj Group ei antanut tietoja rahaston sijoituskoh-
teista. Tässä esitetty lista on koostettu rahaston sijoi-
tuskohteista julkisesti saatavilla olevista tiedoista.

197   Africa Assets, Aureos Invests in Ghana’s Bio-Plastics, 
http://www.africa-assets.com/tags/bio-plastics-ltd 
(viitattu 10.1.2017); The Abraaj Group, Aureos Africa 
Fund closes fundraising at US$381.1m, http://www.
abraaj.com/news-and-insight/news/aureos-africa-
fund-closes-fundraising-at-us3811m/

198   The Abraaj Group, http://www.abraaj.com/news-and-
insight/news/aureos-africa-fund-completes-10m-in-
vestment-in-leading-ghanaian-bank/

199   The Abraaj Group, Abraaj Capital Announces Comp-
letion of Acquisition of Aureos Capital, http://www.
abraaj.com/news-and-insight/news/press-release-
abraaj-capital-announces-completion-of-acquisition-
of-aureos (viitattu 10.1.2017)

200   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.2017
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Pankkitoiminta Ghana LMIE Mauritius

IT-palvelut Useita Afrikan 
maita

–

Muovituotteiden valmistusta Ghana LMIE

Maidon tuotantoa ja jalostusta Nigeria LMIE

Keksien valmistusta Nigeria LMIE

Sementin valmistusta Senegal LIE LDC

Öljynporaustornien ja satamatoimintojen rakennusta 
sekä laivojen korjausta

Etelä-Afrikka UMIE

ICT-alan yritys ei tietoa –

Ohjelmistoalan yritys ei tietoa –

Ohjelmistoalan yritys ei tietoa –

Kiinteistöalan yritys ei tietoa –

Leasing-alan yritys Nigeria/Ghana LMIE

ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa

ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa

Guernsey210

201   The Abraaj Group, http://www.abraaj.com/news-and-
insight/news/aureos-africa-fund-completes-10m-in-
vestment-in-leading-ghanaian-bank/

202   Africa Assets, Aureos Invests in Ghana’s Bio-Plastics, 
http://www.africa-assets.com/tags/bio-plastics-ltd 
(viitattu 10.1.2017). Yritystä koskeva tapausesimerkki 
käsitellään luvussa 5.3.

203   Private Equity Wire, Aureos sells holding in African 
biscuit manufacturer, http://www.privateequitywire.
co.uk/2011/06/03/117164/aureos-sells-holding-afri-
can-biscuit-manufacturer (viitattu 10.1.2017)

204   Private Equity Wire, Aureos sells holding in African 
biscuit manufacturer, http://www.privateequitywire.
co.uk/2011/06/03/117164/aureos-sells-holding-afri-
can-biscuit-manufacturer (viitattu 10.1.2017)

205   Private Equity Wire, Aureos sells holding in African 
biscuit manufacturer, http://www.privateequitywire.
co.uk/2011/06/03/117164/aureos-sells-holding-afri-
can-biscuit-manufacturer (viitattu 10.1.2017)

206   Private Equity Wire, Aureos sells holding in African 
biscuit manufacturer, http://www.privateequitywi-
re.co.uk/2011/06/03/117164/aureos-sells-holding-
african-biscuit-manufacturer (viitattu 10.1.2017); 
EMPEA, Case Study: Southey, https://www.scribd.
com/document/46467698/EMPEA-CaseStudy-Sout-
hey

207   Rahastoa hallinnoiva yhtiö vastasi lyhyesti kerto-
en rahaston olevan uusi ja pyysi Finnwatchia kään-
tymään Finnfundin puoleen. Catalyst Private Equi-
ty, Ennis Rimawi, sähköposti 23.2.2017. Lisätietoa: 
African Private Equity and Venture Capital Associa-
tion, http://www.avca-africa.org/newsroom/mem-
ber-news/2016/deg-invests-eur10mn-in-clean-ener-
gy-fund/ (viitattu 29.12.2016)

208   DEG, https://www.deginvest.de/International-fi nan-
cing/DEG/Presse/Pressemitteilungen/Pressemittei-
lungen-Details_378816.html (viitattu 10.1.2017)

209   Ibid.
210   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6. 
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

ECP Africa Fund I LLC211

•  Rahaston koko: 407 milj. USD212

•  Investoi infrastruktuuriin ja sitä tukeviin aloihin kuten energiasektoriin, telekommu-
nikaatioalaan, kuljetuspalveluihin sekä maataloustuotantoon. 

•  Rahastoa hallinnoi Emerging Capital Partners ECP. Rahaston toiminta on 
päättynyt213.

VEOLIA PROTESTIEN KOHTEENA MAROKOSSA 

Veolia Water Maroc hallinnoi vedenjakelua Marokon Tan-
gierissa ja Tetouanissa. Yhtiön toiminta on herättänyt alueella 
jatkuvia protesteja. Sitä on syytetty veden hinnan nostamisesta 
ja toiminnan läpinäkymättömyydestä. Veolia oli yksi Marokon 
laajojen vuoden 2011 demokratiamielenosoitusten kohteista.a 

a   University of Greenwich, PSIRU, Water, electricity and the political context in 
Arab countries 2011, saatavilla osoitteessa: http://www.world-psi.org/sites/
default/fi les/documents/research/2011-09-we-arab.pdf

Sokhna Port Development Company 
(poistunut)

Veolia Environnementin tytäryhtiö Veolia 
Water Maroc (poistunut)

Starcomms (poistunut)

Société Internationale de Plantations 
d’Hévéas (poistunut)215

NCT Necotrans (poistunut)

Charaf Corporation (poistunut)

Somdiaa (poistunut)

Agromed (poistunut)

Orascom Telecom Algeria (poistunut)

All Africa Airways (poistunut)

PACoNet (poistunut)

PanAfrican Energy (poistunut)220

Celtel International (poistunut)221

211   Finnwatch pyysi rahastoa hallinnoivaa ECP-yhtiötä 
vahvistamaan Finnwatchin listan rahaston sijoitus-
kohteista. Listan tiedot oli koottu yrityksen omalta 
verkkosivulta. ECP:tä edustaneen viestintäyrityksen 
edustaja kertoi, ettei voi antaa mitään tietoja ja yhtiö 
poisti verkkosivuiltaan aiemmin julkisena olleen lis-
tan sijoituskohteista. Gong Communications, Nicole 
Dobianer, sähköposti 7.2.2017. Sijoituskohteet on lis-
tattu tässä siten kuin ne olivat saatavilla ko. verkkosi-
vuilla ennen tietojen poistamista. Osa näistä tiedois-
ta on edelleen saatavilla internet-arkisto Wayback 
Machinen kautta.

212   ECP, http://www.ecpinvestments.com/index.php/
fi rst-closing-of-africa-fund-ii/ (viitattu 11.1.2017)

213   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.2017
214   Orbis-tietokanta
215   ECP, http://www.ecpinvestments.com/index.php/so-

ciete-internationale-de-plantations-dheveas/
216   ECP, Charaf Corporation, http://www.ecpinvest-

ments.com/index.php/sale-of-stake-in-charaf-corpo-
ration/

217   ECP, Agromed, http://www.ecpinvestments.com/
index.php/agromed/cheraf
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Infrastruktuuri ja logistiikka Egypti LMIE Mauritius214

Käyttö- ja jäteveteen liittyvät palvelut Marokko LMIE

Telekommunikaatio ja ICT Nigeria LMIE

Luonnonkumin tuotantoa Cote d’Ivoire, 
Ghana, and 
Nigeria

LMIE

Infrastruktuuri ja logistiikka useita Afrikan 
maita

–

Lannoitteiden valmistusta216 Marokko LMIE

Sokerin, jauhojen, kananmunien ja eläinrehun tuotantoa useita Afrikan 
maita

–

Elintarviketeollisuus217 Tunisia LMIE

Telekommunikaatio218 Algeria UMIE

Lentoyhtiö useita Afrikan 
maita

–

Telekommunikaatio ja ICT219 useita Afrikan 
maita

–

Öljyn ja maakaasun tuotantoa Tansania LIE

Telekommunikaatio ja ICT useita Afrikan 
maita

–

218   ECP, Orascom Telecom Algeria, http://www.ecpin-
vestments.com/index.php/orascom-telecom-algeria/

219   ECP, PaCONet, http://www.ecpinvestments.com/
index.php/paconet/

220   ECP, PanAfrican Energy, http://www.ecpinvestments.
com/index.php/panafrican-energy/

221   ECP, Celtel International, http://www.ecpinvest-
ments.com/index.php/celtel-international/ (viitattu 
11.1.2017)
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

European Financing Partners EFP222

•  Sijoitusvarallisuus: Vuonna 2009 EFP keräsi 230 milj. € sijoitusvarallisuutta. Tästä 
100 milj. € oli peräisin Euroopan investointipankilta ja 130 milj. € kehitysrahoittajien 
etujärjestön EDFI:n jäseniltä.223 

•  EFP on Euroopan investointipankin ja useiden kehitysrahoittajien perustama 
yhteisrahoitusjärjestely, joka rahoittaa hankkeita Afrikassa, Karibialla ja Tyynenme-
ren alueella.

MAPUTO PRIVATE HOSPITAL 

(LENMED HEALTH) 

European Financing Partners 
on rahoittajana Maputo Private 
Hospital -sairaalassa. Yksityi-
siä terveyspalveluita Mosambi-
kissa tarjoavan sairaalan johta-
jan maassa oleskelu kiellettiin 
vuonna 2015. Mosambikin työ-
ministeriön mukaan sairaalan 

mosambikilaisia työntekijöitä 
oli kohdeltu rasistisesti ja heitä 
oli syrjitty eri tavoin työssä. 
Sairaala on etelä-afrikkalaisen 
pörssiyhtiön Lenmed Healthin 
tytäryhtiö.a

a   AllAfrica, Mosambique: Hospi-
tal Director Banned From Mozam-
bique, http://allafrica.com/sto-
ries/201509142614.html (viitattu 
15.6.2017)

Millicom

JPS224

Africa Finance Corporation

Olkaria III225 

Cement du Sahel

CareWorks

Precision Air226

Rabai Power227

Equity Bank228

Maputo Private Hospital (Lenmed Health)

Zambeef229

Fanisi Venture Capital Fund230

•  Rahaston koko:  50 milj. USD231

•  Rahasto tarjoaa rahoitusta Itä-Afrikan maihin: Keniaan, Ruandaan, Tansaniaan ja 
Ugandaan. 

• Rahastoa hallinnoi Fanisi.

Prodev Group Holdings (tytäryhtiöt 
Minimex Ltd ja ProDev Rwanda)232

Haltons Limited234

Kijenge Animal Products Limited235

Sophar Limited236

Live Ad Limited237

European Foods Africa Limited238

Ngare Narok Meat Industries239

Hillcrest International Schools240

222   Finnwatch pyysi EFP:tä hallinnoivaa European De-
velopment Finance Institutions EDFIä tarkistamaan 
tässä listatut EFP-sijoitusyhtiön sijoituskohteet. EDFI 
kieltäytyi antamasta tietoa ja kehotti Finnwatchia 
kääntymään Finnfundin puoleen. EDFI, Pere Joan 
Ribas Barcelo, sähköposti 2.2.2017

223   EDFI, EFP, http://www.edfi .be/about/efp-european-fi -
nancing-partners.html (viitattu 11.1.2017)

224   European Development Finance Institutions EDFI, 
Annual report 2011, saatavilla osoitteessa: http://
www.cofi des.es/fi cheros/OTRA_DOCUMENTACI-
ON/2011_EDFI_Annual_report.pdf

225   Norfund, http://www.norfund.no/getfi le.php/133748/
Documents/Homepage/Reports%20and%20presen-
tations/Annual%20and%20operational%20reports/
norfund_i_tall_eng%5B1%5D.pdf

226   Precision Air, https://www.precisionairtz.com; Finn-
fund, A New Generation of Carriers Invades Africa’s 
Airspace, http://www.fi nnfund.fi /ajankohtaista/uuti-
set08/en_GB/precisionair/ (viitattu 11.1.2017)

227   BWSC, The largest IPP on the African East Coast, 
http://www.bwsc.com/Rabai-Power-Plant--Kenya.
aspx?ID=208

228   Equity Bank, http://ke.equitybankgroup.com
229   Zambeef, http://www.zambeefplc.com
230   Rahasto ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin tarkis-

taa rahaston sijoituskohteita. Tässä esitetty lista on 
koostettu rahaston sijoituskohteista julkisesti saata-
villa olevista tiedoista.

231   Norfund, Fanisi Venture Capital Fund, http://www.
norfund.no/eastern-africa/fanisi-venture-capital-
fund-article337-319.html (viitattu 11.1.2017)



41

Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Teleala, GSM-verkon laajentaminen Tansania LIE Luxemburg

Energiatuotanto Jamaica UMIE

Rahoitustoiminta koko Afrikka –

Geoterminen voimala Kenia LMIE

Sementtitehdas Senegal LIE LDC

Työterveyspalvelut Mauritius UMIE

Lentoyhtiö Tansania LIE

Dieselvoimala Kenia LMIE

Pankkitoimintaa Kenia LMIE

Yksityiset terveydenhuoltopalvelut Mosambik LIE LDC

Lihatuotteiden, palmuöljyn ja rehun tuotantoa Sambia LMIE LDC

Maatalous Ruanda LIE LDC Luxemburg, 
Mauritius233

Apteekkitoimintaa Kenia LMIE

Maissin viljelyä, rehun valmistusta ja broilerin 
kasvatusta 

Tansania LIE

Lääkkeiden jakelua Ruanda LIE LDC

Ulkomainontaa Kenia LMIE

Pakasteiden (esim. pizzoja, marjoja, mehutuotteita) 
markkinointia ja jakelua 

Kenia LMIE

Lihatuotantoa Kenia LMIE

Yksityiskoulu Kenia LMIE

232   Business Daily, Fanisi Capital injects Sh251m in se-
cond Rwandese fi rm, http://www.businessdailyaf-
rica.com/Fanisi-Capital-injects-Sh251m-in-second-
Rwandese-fi rm/539552-1846468-i4h87j/index.html 
(viitattu 30.12.2016); Fanisi, http://www.fanisi.com/
index.php/index/portfolio#1

233   Luxemburgissa sijaitsevan rahaston sijoitukset koh-
deyrityksiin on tehty Mauritiukseen perustetun hol-
ding-yhtiön Fanisi Investment Mauritiuksen kautta.

234   Fanisi, Haltons Limited, http://www.fanisi.com/index.
php/index/portfolio#4 (viitattu 11.1.2017)

235   Fanisi, Kijenge animal Products Limited, http://www.
fanisi.com/index.php/index/portfolio#5 (viitattu 
11.1.2017)

236   Fanisi, Sophar Limited, http://www.fanisi.com/index.
php/index/portfolio#3 (viitattu 11.1.2017)

237   Fanisi, Live Ad Limited, http://www.fanisi.com/index.
php/index/portfolio#6 (viitattu 11.1.2017)

238   Fanisi, European Foods Africa Limited, http://www.
fanisi.com/index.php/index/portfolio#7 (viitattu 
11.1.2017)

239   Ngare Narok Meat Industries, http://ngarenarok.com 
(viitattu 11.1.2017)

240   Fanisi, Hillcrest International Schools, http://www.
fanisi.com/index.php/index/portfolio#2 (viitattu 
11.1.2017)
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Fidelity Equity Fund II Limited241

•  Rahaston koko: 23,2 milj. USD242

•  Rahasto on sijoittanut seitsemään yhtiöön243. 

• Rahastoa hallinnoi Mustard Capital Partners.244

Emerald Properties245

Sweden Ghana Medical Centre Ltd.246

Diagnostic Center

LaGray

Sunripe

Servaco PPS (ent. Process & Plant Sales 
(GH) Ltd.)247 

GroFin East Africa Fund LLC248

•  Rahaston koko: 25 milj. USD249

•  Rahasto sijoittaa start-up- ja kasvuyrityksiin Ugandassa, Keniassa ja Tansaniassa.250 
Rahaston toiminta on päättynyt251.

• Rahasto hallinnoi GroFin.

Sijoituskohteista ei löydy tietoa julkisista 
lähteistä.

Norsad Finance Limited252

•  Sijoitusvarallisuuden määrä (vuonna 2015): 129 milj. USD253 

•  Rahoituslaitos, jonka osakkaina toimii Finnfundin lisäksi muita pohjoismaisia kehi-
tysrahoittajia. Yritys tarjoaa pitkäaikaista lainaa pienille ja keskisuurille yrityksille 
eteläisessä Afrikassa.254 

Colcom Holdings Limited255 (Innscor Africa 
Limited -pörssiyhtiön tytäryhtiö)

Focus Ironclad Group257

Furnmart258

Nyangani Renewable Energy (Pvt) Ltd

Namibia Procurement Fund

Protea Hotels Zambia Limited,

Lilongwe City Mall

D.D. Ruhinda

Oil and Protein Co. Limited

Kariba Harvest (Africa Century Foods 
Limitedin tytäryhtiö)

Silverlands Fund259

•  Rahaston koko: 213,9 milj. USD

•  Sijoittaa maahan ja alkutuotantoon Afrikassa. Rahastoa hallinnoi SilverStreet 
Capital -yhtiö. 

Crookes Brothers Limited260

Silverlands Ranching Limited

Silverlands Agriculture Services Limited

Silverlands Zambia Limited

Silverlands Tanzania Limited

Ndolela African Plantations Limited

Silverlands Vineyards (PTY) Limited

Quinta Da Bela Vista Limited

241   Rahasto ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin tarkis-
taa sijoitusyhtiön sijoituskohteita. Tässä esitetty lista 
on koostettu yrityksen sijoituskohteista julkisesti 
saatavilla olevista tiedoista.

242   Africa Assets, Fidelity Equity Fund II, http://www.afri-
ca-assets.com/data/funds/fi delity-equity-fund-ii

243   Mustard Capital Partners, Fidelity Equity Fund II (FEF 
II), http://www.mustardgh.com/?page=fef2; Portfolio, 
http://www.mustardgh.com/?page=portfolio (viitat-
tu 29.5.2017)

244   Ibid.

245   Emerald Properties, http://www.emeraldproperties-
gh.com (viitattu 29.5.2017)

246   Sweden Ghana Medical Center, SGMC, http://www.
sgmcltd.com (viitattu 29.5.2017)

247   PPSGhana, http://www.ppsghana.com (viitattu 
29.5.2017)

248   Rahasto ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin tarkis-
taa sijoitusyhtiön sijoituskohteita eikä tietoja saatu 
myöskään Finnfundilta. Tässä esitetty lista on koos-
tettu yrityksen sijoituskohteista julkisesti saatavilla 
olevista tiedoista.
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Kiinteistöala, luksustalojen rakennuttamista Accrassa Ghana LMIE Ghana

Yksityinen syöpäsairaala Ghana LMIE

Yksityinen terveysdiagnostiikka Ghana LMIE

Lääketeollisuus Ghana LMIE

Mehujen pakkaus Ghana LMIE

Erilaisia palveluita ja tuotteita mm. energia- ja 
kaivannaissektorille

Useita Afrikan 
maita

–

Mauritius

Lihatuotantoa (nauta, broiler) Zimbabwe LIE Botswana256

Pankki- ja rahoitustoimintaa Sambia LMIE LDC

Huonekalujen valmistusta Botswana UMIE

Vesivoimaa Zimbabwe LIE

Rahoituspalveluja pk-yrityksille Namibia UMIE

Hotelliketju Sambia LMIE LDC

Ostoskeskus Malawi LIE LDC

Sisal-tuotteiden valmistusta Tansania LIE

Ruokaöljyn ja eläinrehun valmistusta Malawi LIE LDC

Tilapia-kalan viljelyä Sambia LMIE LDC

Maanviljelyä, mm. sokeriruo’on, macamadamia pähki-
nöiden, banaanien ja muiden kasvien viljelyä

Etelä-Afrikka, Swa-
zimaa, Sambia ja 
Mosambik

– Luxemburg

Naudanlihan ja rehun tuotantoa Sambia LMIE LDC

Soijan, vehnän ja hernekasvien viljelyä Sambia LMIE LDC

Soijan ja vehnän viljelyä Sambia LMIE LDC

Rehun ja broilerin tuotantoa Tansania LIE

Viljojen ja soijan tuotantoa Tansania LIE

Viinirypäleiden tuotantoa Namibia UMIE

Hedelmien tuotantoa Mosambik LIE LDC

249   GroFin, Funds, http://www.grofi n.com/funds (viitattu 
25.4.2017)

250   Bio, GroFin, http://www.bio-invest.be/en/portfolio/af-
rica/details/42.html?mn=10 (viitattu 11.1.2017)

251   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.2017
252   Rahoituslaitos ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin 

tarkistaa sijoitusyhtiön sijoituskohteita. Tässä esitet-
ty lista on koostettu yrityksen sijoituskohteista julki-
sesti saatavilla olevista tiedoista kuten yhtiön vuosi-
raportista (2015).

253   Norsad, Annual report 2015, http://www.norsadfi -
nance.com/sites/default/fi les/Annual%20Report%20
2015.pdf

254   IFU, http://www.ifu.dk/en/Service/
News+and+publications/News/Nordic+Development
+Finance+Institutions+invest+USD+34m+in+Norsad+
Finance+Limited

255   Colcom Holdings Limited, http://www.colcom-
foods.com; Lisätietoa yrityksen sikalatoiminnasta 
muun muassa: http://www.pigprogress.net/PageFi-
les/21744/001_boerderij-download-PP5796D01.pdf

256   Orbis-tietokanta
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Evolution One LP261

•  Rahasto koostuu seuraavista: Evolution One BVI LP, Evolution One en Commandite 
Partnership

•  Rahaston koko: 94 milj. USD262

•  Rahasto investoi puhtaaseen energiaan ja resurssien säästämiseen tähtääviin rat-
kaisuihin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Rahastoa hallinnoi Inspired Evolution 
-sijoitusyhtiö.

Sirac Southern Africa (Pty) Ltd.

EnviroServ Waste Management Proprietary 
Limited, (poistunut)264

Kouga Wind Farm (RF) Proprietary Limited; 
Red Cap Kouga Wind Development 
Company Proprietary Limited265 (poistunut)

AFPOC Limited266 (poistunut)

SlimSun (RF) Proprietary Limited: Swart-
land Solar Park267 (poistunut)

Abagold; Afropulse 568 Proprietary 
Limited268

RustMo1 Solar Farm (RF) Proprietary 
Limited269 (poistunut)

Demeter Organic Fertilisers Proprietary 
Limited270 (previously Acapulco) 

Fifth Season Investments 134 (Pty) Ltd (RF): 
Solar Capital De Aar (Pty) Ltd (poistunut)

Cookhouse 1 Wind Farm (RF) (Pty) Ltd 
(poistunut)

Gibson Bay Wind Farm Proprietary Limited 
(poistunut) 

Horizon Fund III Trust271

•  Rahaston koko: 300 milj. randia272

•  Rahastoa hallinnoi etelä-afrikkalainen Horizon Equity Partners. Sijoituskohteista ei 
löydy tietoa julkisista lähteistä.

At Source Handmade Foods Ltd (poistunut)

Dynamic Fibre Moulding

Incubeta Ltd

Lincoln Lubrication SA (poistunut)

National Urethane Industries Ltd

Qorus Software Ltd

S. Bacher & Company (poistunut)

257   Norsad Finance, http://www.norsadfi nance.com/
representative-portfolio-investments (viitattu 
30.12.2016)

258   Furnmart, http://www.furnmart.co.za 
259   Rahastoa hallinnoiva SilverStreet Capital -yhtiö tar-

kisti tässä listatut sijoituskohteet. SilverStreet Ca-
pital, Richard Drover, sähköposti 7.2.2017. Sijoitus-
kohteet ja niiden kuvaukset ovat nähtävillä myös 
rahaston tilinpäätöksestä, joka on saatavilla Luxem-
burgin julkisesta yritysrekisteristä.

260   Crookes Brothers Limited, http://www.cbl.co.za

261   Rahastoa hallinnoiva Inspired Evolution -yhtiö tarkis-
ti tässä listatut sijoituskohteet 6.2. Inspired Evolution 
Investment Management (Pty) Ltd, Christopher Clar-
ke, 6.2.2017

262   Inspired Evolution, Profi t with Purpose: Sustainab-
le Value Creation Report 2015, saatavilla osoit-
teessa: http://inspiredevolution.co.za/wp-content/
uploads/2016/01/2015-Sustainable-Value-Creation-
Report.pdf

263   Sirac, http://www.sirac.co.za/about-us/history/ (vii-
tattu 16.1.2017)
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
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Rahaston 
kotimaa 

Ilmastointi- ja lämminvesijärjestelmien valmistusta ja 
asennusta. Jakelee Etelä-Afrikassa yksinoikeudella kii-
nalaisen SIRAC-yhtiön lämminvesijärjestelmiä.263

Etelä-Afrikka UMIE Brittiläiset 
Neitsytsaaret, 
Etelä-Afrikka

Jätehuolto Etelä-Afrikka UMIE

Tuulivoimahankkeita Etelä-Afrikka UMIE

Tuulivoimahankkeita Etelä-Afrikka UMIE

Aurinkovoimahankkeita Etelä-Afrikka UMIE

Merikorvasimpukan viljelyä Aasian markkinoille Etelä-Afrikka UMIE

Aurinkovoimahankkeita Etelä-Afrikka UMIE

Lannoitteiden valmistusta jätevesilietteestä Etelä-Afrikka UMIE

Aurinkovoimahankkeita Etelä-Afrikka UMIE

Tuulivoimapuisto Etelä-Afrikka UMIE

Tuulivoimapuisto Etelä-Afrikka UMIE

Elintarviketuotanto Etelä-Afrikka UMIE Etelä-Afrikka

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus Etelä-Afrikka UMIE

Digimarkkinointi Etelä-Afrikka UMIE

Teollisuus Etelä-Afrikka UMIE

Kemianteollisuus Etelä-Afrikka UMIE

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Etelä-Afrikka UMIE

Kellojen, hajuvesien ja korujen maahantuonti ja jakelu Etelä-Afrikka UMIE

264   Inspire Evolution Investment Management, Enviro-
Serv, http://inspiredevolution.co.za/portfolio/enviro-
serv/ (viitattu 30.12.2016)

265   Inspire Evolution Investment Management, Red Cap, 
http://inspiredevolution.co.za/portfolio/redcap/

266   Inspire Evolution Investment Management, Afpoc, 
http://inspiredevolution.co.za/portfolio/afpoc/

267   Inspire Evolution Investment Management, Slimsun, 
http://inspiredevolution.co.za/portfolio/slimsun/

268   Inspire Evolution Investment Management, Abagold, 
http://inspiredevolution.co.za/portfolio/abagold/

269   Inspire Evolution Investment Management, Rustmo1, 
http://inspiredevolution.co.za/portfolio/rustmo1/

270   Inspired Evolution, Profi t with Purpose: Sustainab-
le Value Creation Report 2015, saatavilla osoit-
teessa: http://inspiredevolution.co.za/wp-content/
uploads/2016/01/2015-Sustainable-Value-Creation-
Report.pdf

271   Rahastoa hallinnoiva yhtiö ei vastannut Finnwatchin 
pyyntöön antaa tietoja rahaston sijoituskohteista.

272   SAVCA 2016, Members’ Directory, http://www.savca.
co.za/wp-content/uploads/2016/06/SAVCA-Directo-
ry-2016-Web-7-June.pdf
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

GEF Africa Sustainable Forestry Fund, L.P.273

•  Rahaston koko: 160 milj. USD274

•  Rahasto sijoittaa metsämaahan ja puunjalostukseen Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa.

MTO Group275

Kilombero Valley Teak company

Peak Timbers Limited

Imvelo Forests

Ramanas Farms

Global Woods AG

Compahnie Des Bois Du Gabon

Catalyst Fund276

•  Rahaston koko: 125 milj. USD

•  Rahasto sijoittaa Itä-Afrikan kasvuyrityksiin ja keskikokoisiin yrityksiin.

Zenufa Pharmaceuticals

Jamii Bora Bank

EFFCO Tanzania Limited

Yes Brand Food & Beverages

Chai Bora

ChemiCotex

Goodlife Pharmacy (poistunut)

SFC Finance Limited278

•  Rahoituslaitoksen koko: 20 milj. USD pääomaa

•  Vuonna 2014 toimintansa aloittanut yritys tarjoaa lainarahoitusta pienille ja keski-
suurille yrityksille Afrikan maissa.

Ei tiedossa

Schulze Global Ethiopia Growth and Transformation Fund I, LP

•  Rahaston koko: 87 milj. USD

•  Schulze Global Investments -yrityksen vuonna 2012 perustama rahasto sijoit-
taa etiopialaisiin pk-yrityksiin. 279 Finnfund toimitti Finnwatchille tiedot rahaston 
sijoituskohteista280.

Sa-Med

Flipper

National Cement

Kaliti

Origin Water

MB Plc

Jalannera Coffee

273   Rahaston sijoituskohteet on listattu SIFEMin rapor-
tin avulla. SIFEM, 2016, Case Study Agriculture: Afri-
ca Sustainable Forestry Fund, saatavilla osoitteessa: 
http://www.sifem.ch/fi leadmin/user_upload/sifem/
pdf/en/GEF_ASFF_Case_study_web.pdf

274   Ibid.

275   FSC-sertifi oinnin auditoinnissa oli havaittu yrityksen 
tilalla merkittäviä poikkeamia auditointikriteereistä. 
Moottorisahojen käytössä ei noudatettu työturval-
lisuusohjeita, tyhjiä öljykanistereita käytettiin ihmi-
sille tarkoitetun veden säilyttämiseen ja kemikaa-
lisäiliöiden hävittämisessä oli ongelmia. Ongelmat 
oli nostettu ensimmäisen kerran esiin vuoden 2015 
seuranta-auditoinnin yhteydessä eikä korjaavia toi-
menpiteitä ollut toimeenpantu tyydyttävällä tavalla 
vuotta myöhemmin. Yrityksen nykyinen sertfi kaatti 
umpeutuu lokakuussa 2017.
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
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Puuplantaasi ja sahatoimintaa Etelä-Afrikka UMIE Kanada

Puuplantaasi ja sahatoimintaa Tansania LIE

Puuplantaasi ja sahatoimintaa Swazimaa LMIE

Puuplantaasi Etelä-Afrikka UMIE

Puuplantaasi ja sahatoimintaa Etelä-Afrikka UMIE

Puuplantaasi ja sahatoimintaa Uganda LIE LDC

Metsäteollisuus Gabon UMIE

Lääketeollisuus Tansania LIE Mauritius277

Pankki Kenia LMIE

Työmaakoneiden, nostureiden ym. vuokrausta Tansania LIE

Pullotettua vettä Etiopia LIE LDC

Teetuotanto Tansania LIE

Kuluttaja- ja teollisuustuotteiden valmistusta ja 
markkinointia

Tansania LIE

Apteekkitoimintaa Useita Afrikan 
maita

–

Ei tiedossa Ei tiedossa – Ei tiedossa

Lääketeollisuuden tarvikkeita Etiopia LIE LDC Caymansaaret281

Yksityiskoulu Etiopia LIE LDC

Sementin valmistus Etiopia LIE LDC

Elintarviketeollisuus Etiopia LIE LDC

Pullotetun veden tuotanto Etiopia LIE LDC

Maitotuotteet ja jalostus Etiopia LIE LDC

Kahvipaahtimo Etiopia LIE LDC

276   Rahaston sijoituskohteet on saatu rahastoyhtiön yllä-
pitämältä verkkosivulta osoitteesta: http://www.ca-
talystprincipal.com/fund/ (viitattu 30.5.2017)

277   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.2017
278   AfricInvest, Who We Are, http://www.africinvest.

com/news-and-media/news/sfc-fi nance/ (viitattu 
30.5.2017)

279   Oikocredit, https://www.oikocredit.coop/funding/
equity-investments/equity-partner/18634/schulze-
global-ethiopia-growth-and-transformation-fund-i-lp 
(viitattu 30.5.2017)

280   Finnfund, Kirsi Pere, sähköposti, 5.9.2017

281   U.S. Securities and Exchange Commissi-
on SEC, https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1569998/000156999814000001/0001569998-
14-000001-index.htm

282   Rahasto ei vastannut Finnwatchin pyyntöihin tarkis-
taa sijoitusyhtiön sijoituskohteita. Tässä esitetty lista 
on koostettu yrityksen sijoituskohteista julkisesti 
saatavilla olevista tiedoista.

283   Finnfund, Jaakko Kangasniemi, sähköposti 30.6.2017
284   Robeco, Responsible Entrepreneurship Report 2010, 

s. 14, saatavilla osoitteessa http://www.apax.com/
media/237393/rspe%20program_responsible%20ent-
repreneurship%20report%202010_public%20versi-
on.pdf
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Kansainväliset rahastot

Global Environment Emerging Markets Fund III, L.P. (GEEMF)282 

•  Rahaston koko: 327 milj. €283

•  Sijoittaa clean tech -yrityksiin kehittyvillä markkinoilla.284

Greenko Mauritius285 (poistunut)

Neogás do Brasil Compressed Natural Gas 
S.A.288

Althelia Climate Fund SICAV-SIF289 

•  Rahaston koko: 101,4 milj. €

•  Rahasto sijoittaa Afrikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Sijoituksia 
tehdään kohteisiin, jotka torjuvat metsäkatoa ja kestämätöntä maankäyttöä. 

• Rahastoa hallinnoi Luxemburgiin rekisteröity Althelia Climate Fund GP S.á r.l.290

Taita Hills Conservation and Sustainable 
Land Use Project291 

Tambopata National Reserve and Bahuaja-
Sonene National Park Project293

The Cordillera Azul National Park

Guatemalan Caribbean forest corridor

The novo campo sustainable cattle ran-
ching programme

Dasos Timberland Fund I 294

•  Rahaston koko: 101,5 milj. €

•  Rahasto sijoittaa metsäteollisuuteen ja puuplantaaseihin. Vain osa sijoituksista 
tehdään kehitysmaihin.295

HIJAUAN ASIA 

Finnfund on sijoittanut Dasos 
Timberland Fund I:n ja TAFFin 
(ks. s. 24) kautta Hijauan Asia 
Groupin omistamaan puuplan-
taasi- ja puunjalostusyhtiöön 
Malesiassa. Finnwatch rapor-
toi sijoituskohdetta hallinnoi-
van Dasos Timberland Fund I:n 
aggressiivisista verojärjestelyistä 
maaliskuussa 2017. Rahaston 
hallinnointiyhtiötä Dasos SA:ta 
epäiltiin käytettävän verojen vält-
telyyn Suomessa. Lisäksi veropa-
ratiisi Luxemburgiin rekisteröity 
rahasto oli alikapitalisoinnin avulla 

velkaannuttanut malesialaista 
sijoituskohdettaan, mikä vähen-
tää Malesiaan maksettavia yhtei-
söveroja. Rahaston verojärjeste-
lyt oli tehty käyttämällä hyväksi 
kansainvälistä arvostelua saaneita 
Luxemburgin valtion myöntämiä 
ATA-sopimuksia.

Hijauan Groupin työolojen puut-
teellisuuteen on kiinnitetty huo-
miota metsäsertifi ointijärjestelmä 
FSC:n toimesta. FSC-sertifi ointiin 
liittyvässä vuonna 2011 tehdyssä 
auditointiraportissa yhtiön todet-
tiin polkevan siirtotyöntekijöiden 
oikeuksia. Siirtotyöntekijöille ei 

oltu annettu lainkaan lepopäiviä 
tai vapaata kansallisina vapaa-
päivinä. FSC vaati työoloja korjat-
tavaksi ennen FSC-sertifi oinnin 
jatkamista. Puuplantaasiyhtiö 
”korjasi” työolot hankkimalla pai-
kallisviranomaisilta lausunnon, 
jonka mukaan tuotantotavoittei-
siin sidotulla palkalla työskente-
leville siirtotyöläisille ei tarvitse 
antaa Malesian lain mukaisia 
vapaapäiviä.a 

a   SCS, Corrective Action Request (CAR)/
Observation (OBS) Form, Hijauan Beng-
koka Plantations Sdn. Berhad, 8.4.2011

Hijauan Group

Sustainable Forestry Finland Oy296

Estonian Sustainable Forestry Oü

ROMFOR Sustainable Forestry S.r.l. (poistu-
nut 2012)

SIA Latvian Sustainable Forestry (myyty 
2011)

Mielikki Timber Oy297
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Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
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Toimintamaan 
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Toimin-
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Vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaa Intia LMIE Yhdysvallat286. 
Rahaston koko-
naan omistama 
holdingyhtiö 
GEEMF III GK 
Holdings MU 
on rekisteröity 
Mauritiuk-
seen.287

Maakaasu Brasilia UMIE

REDD+ -hanke Kenia LMIE Luxemburg292 

REDD+ -hanke Peru UMIE

REDD+ -hanke Peru UMIE

REDD+ -hanke Guatemala LMIE

Kestävän karjatalouden pilottihanke Brasilia UMIE

Puuplantaasi Malesia UMIE Luxemburg

Metsäsektori Suomi HIE

Metsäsektori Viro HIE

Metsäsektori Romania UMIE

Metsäsektori Latvia HIE

Metsäsektori Suomi HIE
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Rahaston/rahoitusyhtiön lyhyt kuvaus Sijoituskohteet

Moringa S.C.A. Sicar298 

•  Rahaston koko: 84 milj. €299

•  Sijoittaa metsä- ja maataloushankkeisiin Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

• Rahastoa hallinnoi Moringa General Partner.

Cafetalera Nicafrance SA300 (16,8% 
omistusosuus)

Nicaragua Outgrower Holdings302

Texbel303

Tolaro Global SARL

Private Energy Market Fund Ky304 

•  Toiminta lakannut 16.2.2017

•  Rahaston koko: ei tiedossa

•  Pöyryn ja Finnfundin vuonna 1999 perustama pääomarahasto305. Rahasto teki 
oman pääoman ehtoisia sijoituksia pääasiassa julkisesti noteeraamattomiin ener-
giatoimialaan liittyviin yrityksiin markkinataloudeltaan kehittyviin maihin mukaan 
lukien Keski- ja Itä-Euroopassa sijaitsevat yritykset tai yrityksiin, joiden pääasialli-
nen tarkoitus on omistaa ja hallita yllä mainittuja yrityksiä. 

Inesco Oy306 (myyty YIT:lle vuonna 2007307)

A.T. Biopower Co.308 

Thai Biogas Energy Company309 

UAB Naujoji Siluma, Newheat Limited

285   Greenko Group, http://www.greenkogroup.com/
docs/rns/2009/REG_GEFAnnouncement_2009-09-28.
pdf; Lisätietoa yrityksestä: http://www.greenkogroup.
com/index.php

286   US Securities and Exchange Commission SEC, 
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=g
etcompany&CIK=0001402342&owner=exclude&cou
nt=40 (viitattu 29.5.2017)

287   Mauritius businesses, GEEMF III GK Holdings MU, 
http://mauritiuscompanies.net/en/geemf-iii-gk-hol-
dings-mu.222170.company.v2 (viitattu 16.1.2017)

288   Jusbrasil.com, https://www.jusbrasil.com.br/di-
arios/143177722/doers-industria-e-comercio-
12-04-2017-pg-10 (viitattu 29.5.2017)

289   Rahaston puolesta sijoituslistan tarkisti rahaston si-
joitusneuvonnasta vastaava Ecosphere Capital Part-
ners LLP, Edit Kiss, sähköposti 7.2.2017. Rahaston si-
joituskohteet ovat nähtävissä myös tilinpäätökseltä, 
joka on saatavissa Luxemburgin julkisesta yritysre-
kisteristä.

290   FMO, Althelia Ecosphere completes fi rst closing 
for Althelia Climate Fund with over EUR60 million 
(US$80m) raised, saatavilla osoitteessa https://althe-
lia.com/wp-content/uploads/2014/07/ACFclose_PR_
FINAL.pdf

291   Finnfund, Promoting Sustainable Land Use in Kenya, 
http://www.fi nnfund.fi /ajankohtaista/uutiset14/en_
GB/Althelia_climate_fund/ (viitattu 29.12.2016)

292   FMO, Althelia Ecosphere completes fi rst closing 
for Althelia Climate Fund with over EUR60 million 
(US$80m) raised, saatavilla osoitteessa https://althe-
lia.com/wp-content/uploads/2014/07/ACFclose_PR_
FINAL.pdf

293   UN FCC, Deforestation-free Cocoa, http://unfccc.int/
secretariat/momentum_for_change/items/9254txt.
php (viitattu 29.12.2016)

294   Dasos Timberland Fund I:n sijoituskohteet on saatu 
rahaston tilinpäätöksestä (2015) Luxemburgin yri-
tysrekisteristä. Lisätietoa: Dasos Capital, Dasos Tim-
berland Fund I, http://www.dasos.fi /html/en/das-
os-timberland-funds/timberland-fund-i/ (viitattu 
28.12.2016). Finnwatch julkaisi rahaston toiminnasta 
raportin 14.3.2017. Raportti on saatavilla osoittees-
sa http://fi nnwatch.org/images/pdf/Finnfund_Dasos_
Final_report.pdf

295   Finnfund, Finnish Forest Competence for Investors, 
http://www.fi nnfund.fi /ajankohtaista/uutiset11/en_
GB/dasos_timberland/ (viitattu 16.1.2017)

296   Yritystä syytetty Luxemburgissa sijaitsevaa pöytä-
laatikkoyhtiötä hyödyntävästä aggressiivisesta vero-
suunnittelusta. Lisätietoa: Finnwatch, Verovälttelyä 
kehitysyhteistyövaroilla, s. 8, saatavilla osoitteessa: 
https://www.fi nnwatch.org/images/pdf/Finnfund_
Dasos_Final_report.pdf

297   Yritystä syytetty Luxemburgissa sijaitsevaa pöytä-
laatikkoyhtiötä hyödyntävästä aggressiivisesta vero-
suunnittelusta. Lisätietoa: Finnwatch, Verovälttelyä 
kehitysyhteistyövaroilla, s. 8, saatavilla osoitteessa: 
https://www.fi nnwatch.org/images/pdf/Finnfund_
Dasos_Final_report.pdf 

298   Rahaston sijoitusneuvonantaja Moringa Partnership 
SAS tarkisti tässä listatut sijoituskohteet 15.2. Morin-
ga Parnership SAS, Hervé Bourguignon, sähköposti 
15.2.2017

299   Moringa, https://www.moringapartnership.com/mo-
ringa/ (viitattu 26.5.2017)

300   Moringa, lehdistötiedote 28.1.2015, First invest-
ment of Moringa in Nicafrance, located in Nicaragua; 
http://www.moringapartnership.com/jt_fi les/jt_fi les_
fi lename_0132_1719598311.pdf

301   Orbis-tietokanta
302   Nicaragua Outgrower Holdingsiin (NOH) tehty sijoi-

tus liittyy samaan kahvituotantoa kehittävään hank-
keeseen kuin Cafetalera Nicafrance SA. NOH omistaa 
puolet yhtiöstä, joka osallistuu Cafetalera Nicafrance 
SA:n kanssa kahvitilojan uudistamiseen.

303   Moringa new equity investment in TexBel, a co-
conut water & citrus company based in Beli-
ze, 29.8.2016, saatavilla osoitteessa http://www.
moringapartnership.com/jt_fi les/jt_fi les_fi le-
name_0162_2038638094.pdf

304   Bloomberg, http://www.bloomberg.com/Research/
stocks/private/snapshot.asp?privcapId=3796271 (vii-
tattu 29.12.2016)

305   Pöyry Oyj, Jaakko Pöyry Group and Finnfund Estab-
lish a Private Equity Fund in Energy Field, http://
www.poyry.com/news/jaakko-poyry-group-and-fi nn-
fund-establish-a-private-equity-fund-in-energy-fi eld 
(viitattu 29.12.2016) 

306   Tekniikka & Talous, Tornion hukkalämpö tal-
teen, http://www.tekniikkatalous.fi /tekniikka/
energia/2004-08-19/Tornion-hukkalämpö-tal-
teen-3278080.html (viitattu 29.12.2016)

307   Talouselämä, YIT hankki energiasaiturin, http://www.
talouselama.fi /yrityskaupat/yit-hankki-energiasaitu-
rin-3394946 (viitattu 29.12.2016)



51

Sijoituskohteen toimiala Sijoituskohteen 
toimintamaa

Toimintamaan 
taloudellinen 
status72

Toimin-
tamaan 
LDC-status73

Rahaston 
kotimaa 

Kahvi- ja puutuotantoa Nicaragua LMIE Luxemburg301

Kahvi- ja puutuotantoa Costa Rica UMIE

Tuottaa kookosvettä ja sitrushedelmiä Belize UMIE

Cashew-pähkinöiden tuotantoa Benin LIE LDC

Suomi HIE Suomi

Biopolttoainetta käyttävä voimala Thaimaa UMIE

Biokaasu Thaimaa UMIE

Biopolttoaineilla toimivia lämmitysjärjestelmiä Liettua HIE

308   Pöyry Oyj, Jaakko Pöyry Groupille 20 miljoonan euron 
biopolttoainevoimalan toimitussopimus Thaimaahan, 
Pörssitiedote 7.1.2004, http://www.poyry.fi /uutiset/
jaakko-poyry-groupille-20-miljoonan-euron-biopoltto-
ainevoimalan-toimitussopimus-thaimaassa

309   TBEC, About us, http://www.tbec.co.th/e_about_
us.php (viitattu 29.12.2016)

Finnfundin rahastojen salkuissa on yli 20 eri-
laista puuperäisiä tuotteita käsittelevää yritystä 
lelu- ja huonekaluyrityksistä puuplantaaseihin. 
Alle puolella näistä oli jonkinlainen voimassa 
oleva FSC-sertifi ointi310. 

Vaikka FSC on heikko sosiaalisen vastuun 
sertifi ointijärjestelmä311, se oli kuitenkin onnis-
tunut tarttumaan useisiin ongelmiin rahastojen 
sertifi oitujen sijoituskohteiden toiminnassa, ja 
korjaamaan räikeimpiä puutteita työoloissa. 
Esimerkiksi yhdellä MTO Groupiin kuuluvalla 
tilalla oli korjattu kaikki aiemmissa auditoinneis-
sa esiintyneet työelämän oikeuksien puutteet 

310   Finnwatch tarkisti puuta-, paperia- tai kartonkia työs-
tävien yritysten sertifi ointitilanteen FSC:n julkisesta 
auditointitietokannasta osoitteesta https://info.fsc.
org/certifi cate.php

311   FSC:n puutteita on käsitelty tarkemmin Finnwatchin 
raportissa Kaalimaan vartijat, saatavilla osoittees-
sa: http://fi nnwatch.org/images/pdf/KaalimaanVarti-
jat_web.pdf

sekä solmittu ammattiliiton kanssa työehto-
sopimus312. Toinen Finnfundin sijoitussalkussa 
oleva metsäyritys kuuluu osuuskuntaan, jossa 
työntekijöiltä oli vielä vuonna 2014 vaadittu 
palkattomia ylitöitä313. Tämäkin ongelma oli 
saatu korjattua FSC-auditoinnin avulla.

Finnwatch suosittelee Finnfundia ottamaan 
käyttöön riippumattoman 3. osapuolen sosiaa-
lisen vastuun auditoinnit kaikissa suorissa ja 
epäsuorissa riskimaissa sijaitsevissa sijoituskoh-
teissaan (ks. luku 7). 

312   SGS, Forest Management Certifi cation Report, MTO 
Forestry Pty Ltd, Trading as MTO, http://fsc.force.
com/servlet/servlet.FileDownload?fi le=00P3300000h
HLh3EAG (viitattu 30.8.2017)

313   SGS, Forest Management Certifi cation Report, NCT 
Cooperative Limited, http://fsc.force.com/servlet/
servlet.FileDownload?fi le=00P3300000ijH7xEAE (vii-
tattu 30.8.2017)

Systemaattinen valvonta parantaa työoloja
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5.3 CASE: TYÖELÄMÄN OIKEUDET 
FINNFUNDIN RAHASTON 
SIJOITUSKOHTEESSA GHANASSA

Kesäkuussa 2011 Finnfundin rahastosijoitus-
kohteena oleva Aureos Africa Fund investoi 
5,35 miljoonaa USA:n dollaria ghanalaiseen 
muovituotteita valmistavaan tehtaaseen Bio-
Plastics Limitediin. Pääkaupunki Accran itä-
puolella, Teman kaupungissa sijaitseva tehdas 
oli aloittanut toimintansa vuonna 2009. Sijoi-
tuksen julkilausuttuna kehitystavoitteena oli 
lisätä tehtaan tuotantokapasiteettia ja aloit-
taa ympäristöystävällisempien biohajoavien 
muovituotteiden valmistus.314

Suomen yksityisen sektorin kehitysyhteis-
työtä ohjaava Aid For Trade -ohjelma (vuosille 
2012–2015) asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi 
ihmisarvoisen työn edistämisen yksityisen 
sektorin hankkeissa315. Finnwatch halusi sel-
vittää Bio-Plastics-tehtaan työoloja, ja palk-
kasi ghanalaisen työelämän oikeuksien asian-
tuntijan toteuttamaan työntekijöiden haastat-
teluja tehdasalueen ulkopuolella helmi–maa-
liskuussa 2017.

Työntekijähaastattelujen järjestämisessä oli 
ongelmia. Monet työntekijöistä eivät halun-
neet kertoa työoloistaan tutkijalle, sillä he pel-
käsivät tehtaan johdon saavan tietää asiasta 
ja ryhtyvän vastatoimenpiteisiin. Lopulta 
haastattelu saatiin viideltä työntekijältä, mikä 
vastaa noin 5 prosenttia tehtaan työvoimasta. 
Työntekijähaastattelujen lisäksi tietoja pyrit-
tiin varmistamaan tehtaan sidosryhmiltä sekä 
työntekijöillä hallussa olleista dokumenteista 
(palkkakuitit, työsopimukset).

Finnwatch lähetti raportin löydökset Bio-Plas-
tics -tehtaalle kommentoitavaksi kesäkuussa 
2017, mutta ei saanut vastausta. Myöhemmin 
Finnwatch sai tietää, että tehdas oli suljettu 

314   Bio-based News, 16.6.2011, Aureos Capital takes 
US$5.35 million stake to turn Ghanaian plastics ma-
nufacturer green, http://news.bio-based.eu/aureos-
capital-takes-us5-35-million-stake-to-turn- ghanaian-
plastics-manufacturer-green/ (viitattu 14.6.2017)

315   “Our main objective is to facilitate the creation of 
decent jobs and opportunities for entrepreneur-
ship in order to eradicate poverty and secure a 
life of human dignity for all people in accordance 
with the UN Millennium Development Goals”, Aid 
for Trade Action Plan 2012–2015, saatavilla osoit-
teessa: http://formin.fi nland.fi /public/download.
aspx?ID=105418&GUID=%7B45D5C747-2480-490C-
B290-9FA68E511037%7D

jo toukokuussa 2017. Elokuussa Finnwatch 
pyysi Finnfundilta Aureos Africa Fundia hal-
linnoivan Abraaj-yhtiön yhteystietoja pyytääk-
seen vielä kommentteja rahastolta. Abraajin 
kommentit työntekijähaastatteluista saatuihin 
tietoihin on sisällytetty seuraaviin alalukuihin.

Työntekijät raportoivat pitkiä 
työpäiviä ja matalia palkkoja

Abraajin mukaan tehtaan työntekijöille mak-
settiin Ghanan laillista minimipalkkaa tai kor-
keampaa palkkaa. Yrityksen mukaan ylitöitä 
ei teetetty säännöllisesti vaan ne ajoittuivat 
tuotantopiikkeihin. Haastateltujen työntekijöi-
den mukaan tehtaassa tehtiin kuitenkin työtä 
kahdessa vuorossa. Päivävuoro alkoi kello 
7 aamulla ja päättyi kello 19 illalla. Yövuoro 
alkoi vastaavasti kello 19 illalla ja päättyi 
kello 7 aamulla. Suurin osa haastatelluista 
työntekijöistä työskenteli 12 tuntia päivässä 
kuutena päivänä viikossa. Osa työntekijöistä 
kuitenkin kertoi, että välillä lauantain työpäivä 
on hieman lyhyempi.

Ghanassa normaali työaika on 8 tuntia päi-
vässä, 40 tuntia viikossa. Haastatellut työnte-
kijät tekivät siis jokaisena arkipäivänä 4 tuntia 
ylitöitä ja lauantaina 12 tuntia ylitöitä. Tämä 
tarkoittaa, että työntekijät tekivät viikoittain 
jopa 32 tuntia ylitöitä. Työntekijöiden kerto-
musta vahvistavat työntekijöille kuukausittain 
maksetut palkat.

Haastatellut työntekijät saivat kuukausittain 
palkkaa noin 500–700 cediä (118–165 euroa) 
sisältäen ylityökorvaukset. Ghanassa lain-
mukainen minimipalkka 8 tunnin työpäivästä 
(5 päivän työviikko) on 237 cediä (56 euroa) 
kuukaudessa. Osa haastatelluista työnteki-
jöistä työskenteli avustavissa tehtävissä ja oli 
aloittanut työt tehtaalla alle vuoden sisällä. 
Minimipalkkaan perustuva palkkataso sai 
vahvistusta myös Finnwatchin hallussa ole-
vasta tehtaan työsopimuksesta, jossa syksyllä 
2015 työt aloittaneelle työntekijälle peruspal-
kaksi oli ilmoitettu tuolloinen minimipalkka, 
noin 190 cediä. Ghanan työlainsäädäntö ei 
määritä ylityöstä maksettavaa korvausta, 
mutta Ghanan ratifi oimassa Kansainvälisen 
työjärjestön sopimuksissa nro 1 ja 30 mää-
ritetään, että ylityöt tulee korvata vähintään 
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1,25-kertoimella.316 Monissa maissa, mukaan 
lukien Ghanassa, ylityöt korvataan tavallisesti 
1,5-kertoimella.317

Työntekijöiden mukaan palkkakuitteihin ei ole 
merkitty työtuntien määrää ja ylitöitä koskeva 
sarake on jätetty kokonaan tyhjäksi. Eritte-
lyn sijaan, ylityöt ilmoitetaan könttäsummana 
rivillä ”Yhteenlaskettu kuukausi- tai perus-
palkka”. Työntekijältä saadussa palkkakui-
tissa kerrotaan, että ylityötunnit korvataan 
1,25-kertoimella. Lauantai- ja sunnuntaityöt 
sekä työt kansallisina vapaapäivinä korvataan 
1,75-kertoimella. Osa työntekijöistä kertoi, 
etteivät he saa lainkaan palkkakuitteja.

Jotta työntekijät, joiden peruspalkka oli mini-
mipalkkatasolla, voisivat ansaita alhaisim-
man raportoidun kuukausipalkan (500 cediä) 
heidän tulisi tehdä huomattavia määriä 
ylitöitä.

Haastatellut työntekijät olivat tyytymättömiä 
palkkaansa ja pitivät sitä hyvin alhaisena ver-
rattuna työtuntien määrään.

Haastatelluilla työntekijöillä oli 1–3 elätet-
tävää perheenjäsentä. Ghanan minimipalk-
kaa päivitettiin viimeksi vuoden 2017 alussa, 
jolloin se nousi 10 prosenttia. Maan teolli-
suusalojen ammattiliitto Commercial Workers 

316   Ghana, Labour Act 2003, ILO:n tietokanta, saatavil-
la osoitteessa: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
SERIAL/66955/63431/F1429852156/GHA66955.pdf

317   ILO, Overtime, saatavilla osoitteessa: http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_pro-
tect/--- protrav/---travail/documents/publication/
wcms_170708.pdf; ILO. Ratifi cations for Ghana, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPU
B:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:1032 31 (viitat-
tu 14.6.2017)

Union (ICU) on arvostellut uuttakin minimi-
palkkaa riittämättömäksi. Liiton mukaan se 
ei vastaa elämiseen riittävää palkkaa eikä 
yhdenkään yrityksen tulisi maksaa vain mini-
mipalkkatason palkkoja.318  

Ammatillista järjestäytymistä 
rajoitetaan

Tehtaalla ei ollut ammattiliittoa. Haastateltu-
jen työntekijöiden mukaan tehtaan johto vas-
tusti työntekijöiden järjestäytymistä. Muuta-
mat haastatelluista työntekijöistä kertoivat, 
että tehtaalla oli yritetty järjestäytyä. Ammat-
tiliiton perustamisesta kiinnostuneet työnte-
kijät olivat keränneet kiinnostuneiden työnte-
kijöiden nimiä listaan ja olivat halunneet aloit-
taa keskustelut tehtaan johdon kanssa. Johto 
oli luvannut palata asiaan. Keskusteluja ei 
kuitenkaan käynnistetty, ja kun työntekijöitä 
oli jouduttu irtisanomaan tehtaalta, kaikki 
ammattiliiton perustamisesta kiinnostuneet 
työntekijät olivat olleet irtisanottujen listalla.

Järjestäytymiseen liittyvät ongelmat vah-
vistettiin ICU-ammattiliiton toimesta. Tätä 
raporttia varten haastateltu ammattiliiton 
työntekijä kertoi liiton yrittäneen järjestää 
tehtaan työntekijöitä muutamia vuosia sitten, 
mutta johdon ammattiliittovastaisten asentei-
den vuoksi työntekijät olivat haluttomia jär-
jestäytymään tai edes tapaamaan ammattilii-
ton edustajaa. 

318   Pulse, 13.7.2017, Minimum wage is not enough – ICU 
boss, http://www.pulse.com.gh/business/standard-
of-living-minimum-wage-is-not-enough-icu-boss-
id6989624.html (viitattu 17.8.2017)

Finnfund on sijoittanut Bio-Plastics Li-
mitediin Aureos Africa Fund -rahaston 
kautta. Rahastoa hallinnoi The Abraaj 
Group.
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Kun tehtaan kiinteä omaisuus on myyty, 
varoja käytetään Abraajin mukaan työnte-
kijöiden rästipalkkojen ja muiden maksujen 
maksamiseen.

Miten rahasto valvoo 
sijoituskohteidensa vastuullisuutta?

Finnwatch pyysi Abraajilta tietoa siitä, miten 
se valvoo rahastojensa sijoituskohteiden 
vastuullisuutta, ja oliko rahasto esimerkiksi 
toteuttanut Bio-Plastics-tehtaalla sosiaalisen 
vastuun auditointeja. 

Abraajin mukaan se kartoittaa ja analysoi yri-
tysvastuuriskejä peilaten niitä ensisijaisesti 
paikalliseen lainsäädäntöön ja Maailman 
pankin alaisen IFC:n yritysvastuustandardei-
hin (IFC Performance Standards). Kartoitus 
tehdään ennen sijoituspäätöksen tekemistä 
ja sen seurauksena laaditaan erillinen suun-
nitelma korjaavista toimenpiteistä. Ennen 
sijoitusta korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta keskustellaan ja sovitaan kohdeyri-
tyksen johdon kanssa. Johto sitoutuu myös 
rahaston vastuullisuusperiaatteisiin, jotka 
sisältävät muun muassa velvoitteen noudat-
taa paikallisia lakeja, sekä pakko- ja lapsityö-
voiman käyttökiellon.

Lisäksi Abraaj kertoo laativansa vuosittain yri-
tysvastuukysymyksiin keskittyvän raportin, 
jonka avulla korjaavien toimenpiteiden edis-
tymistä seurataan. Vuosittainen seurantara-
portti pohjautuu sijoituskohteena olevien yri-
tysten johdolle lähetettävään kyselyyn ja se 
koostetaan yhdessä Abraajin oman henkilö-
kunnan kanssa. Kolmannen osapuolen toteut-
tamia auditointeja ei käytetä.

Abraaj ei suostunut kertomaan Finnwatchille 
muiden Aureos Africa Fund -rahaston sijoitus-
salkussa olevien yritysten nimeä.

Miten Finnfund valvoo rahastojen 
sijoituskohteiden vastuullisuutta?

Finnwatch tiedusteli Finnfundilta tarkempia 
tietoja siitä, miten se itse valvoo rahastojen 
sijoituskohteiden vastuullisuutta. Yrityksen 
mukaan se ei tavallisesti pyri osallistumaan 
käytännön sijoituspäätösten tekemiseen 
eikä suoraan sijoituskohteiden toiminnan 

valvontaan. Sen sijaan Finnfund osallistuu 
rahaston sijoituspolitiikan määrittelyyn rahas-
ton kanssa solmittavassa sopimuksessa sekä 
seuraa, että rahasto luo ja toimeenpanee eril-
liset periaatteet sekä järjestelmän sijoituskoh-
teidensa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun 
hallintaan. 

Edellä mainitussa hallintajärjestelmässä rahas-
ton tulee nimetä ympäristö- ja yhteiskuntavas-
tuusta vastaavat henkilöt ja hankkia tarvitta-
vaa osaamista, varmistaa että potentiaalinen 
sijoituskohde ei ole kieltolistalla319, arvioida 
sijoituskohteen ympäristö- ja yhteiskuntavaiku-
tukset ja -riskit ennen sijoituspäätöstä, asettaa 
ympäristö- ja yhteiskuntavaatimuksia sijoi-
tuskohteille ja varmistaa, että ne noudattavat 
niitä sekä raportoida Finnfundille vuosittain 
hallintajärjestelmän toiminnasta. Finnfundin 
rahastoilta saamat vuosiraportit ovat koosteita 
rahaston portfoliosta, eikä Finnfund yleensä 
saa rahastojen yksittäisten sijoituskohteista 
erillisiä seurantaraportteja. Yrityksen mukaan 
tietoja rahastojen yksittäisistä sijoituskohteista 
voidaan kuitenkin saada tarvittaessa.

Rahastoja ei edellytetä toteuttamaan sijoitus-
kohteissa esimerkiksi 3. osapuolen suoritta-
maa vastuullisuusvalvontaa eikä Finnfundilla 
ole tiedossa, mikä osuus rahastojen sijoitus-
kohteista on riippumattoman vastuullisuus-
valvonnan piirissä. Finnfund ei raportoi osana 
kehitysvaikutusraportointiaan työpaikkojen 
laatua tai sen kehitystä.

Finnfund kertoo reagoivansa asiaan, jos 
rahasto tai joku muu taho ilmoittaa ongelmista 
sijoituskohteissa. On epäselvää, millä tavalla 
muut tahot voisivat ilmoittaa Finnfundille sijoi-
tuskohteiden ongelmista, sillä ennen tätä Finn-
watchin raporttia Finnfund ei ole suostunut 
avaamaan sijoitussalkkujensa sisältöä.

319   Finnfundin kieltolista on saatavilla verkkosivul-
la https://www.fi nnfund.fi /yritys/sustainability/fi _FI/
exclusion_list/. Kieltolista kieltää sijoitukset muun mu-
assa lapsi- ja pakkotyötä käyttäviin hankkeisiin, radio-
aktiivisiin aineisiin, uhkapeleihin ja pornografi aan.
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Finnwatchin raportti osoittaa, että rahastojen 
sijoitussalkkujen sisältöjen salaaminen pank-
kisalaisuuksiin perustuen on ollut ilmeisen 
perusteetonta: suurin osa rahastosalkkujen 
sisällöistä on ollut jo julkista tietoa tai saata-
vissa rahastoilta itseltään. Myös rahoituslai-
tosten sijoituskohteista on ollut saatavissa 

julkista tietoa. Sijoituskohteiden avaami-
nen yleisöjulkisuudelle on tärkeää, jotta 
hankkeista pystytään käymään keskuste-
lua ja tuomaan tehokkaasti esiin mahdollisia 
väärinkäytöksiä.

Sijoituskohteista koostetusta yhteenveto-
taulukosta (ks. Taulukko 3) nähdään, että 

6. Yhteenveto 

Rahasto/rahoituslaitos S
ijo

it
u

sk
o

h
te

id
en

 
m

ää
rä

H
IE

U
M

IE

LM
IE

LI
E

LD
C

Fo
ss

iil
is

et
, i

so
t 

p
ad

o
t

Li
h

at
u

o
ta

n
to

Y
ks

it
yi

sk
o

u
lu

t

Y
ks

it
yi

n
en

 
te

rv
ey

d
en

h
u

o
lt

o

P
ö

rs
si

yh
ti

ö
t

K
ri

ti
ik

ki
ä 

sa
an

ee
t 

h
an

kk
ee

t

R
ah

as
to

 
ve

ro
p

ar
at

iis
is

sa
*

S
ijo

it
u

ks
et

 L
M

IE
/

LI
E/

LD
C

-m
ai

ss
a*

*

Cambodia Laos Development Fund 7 7 7 1 x 7

Mekong Brahmaputra Clean Development Fund L.P.  2 1 1 1 1 1 1 x 1

Tropical Asia Forest Fund (TAFF) 3 1 2 1 1 2 x 2

Mekong Enterprise Fund, Ltd.  10 10 1 x 10

SEAF Blue Waters Growth Fund Limited 16 16 1 2 x 16

Siam Investment Fund II L.P. 5 5 x 0

Dolma Impact Fund I 4 4 4 x 4

CASEIF II Corporation Ltd. 15 9 6 1 1 x 6

Central American Mezzanine Infrastructure Fund (CAMIF) 10 7 3 1 1 4

Central American Mezzanine Infrastructure Fund II (CAMIF II) 4 2 2 2

Central American Renewable Energy and Cleaner Production Facility 
(CAREC) 8 1 4 x 4

SEAF Latam Growth Fund 4 3 1 x 0

CIFI – Corporacion Interamericana para el Financiamiento de 
Infraestructura x –

SEAF Central and East European Growth Fund LLC 9 5 3 1 0

SEAF South Balkan Fund B.V.  8 8 x 0

AfricInvest Fund Ltd. 17 1 14 1 1 1 1 x 15

Atlantic Coast Regional Fund 4 2 2 3 1 1 x 4

Aureos Africa Fund LLC 14 1 5 1 1 1 1 1 x 6

Catalyst MENA Clean Energy Fund 0 x 0

ECP Africa Fund I LLC 13 1 6 1 1 1 1 x 7

European Financing Partners EFP 11 2 4 4 3 2 1 1 3 1 x 8

Fanisi Venture Capital Fund 8 5 3 2 2 1 x 8

Fidelity Equity Fund II Limited 6 5 2 5

GroFin East Africa Fund LLC x 0

Norsad Finance Limited 10 2 3 5 5 1 1 8

Silverlands Fund 8 1 3 3 4 2 1 x 6

Evolution One LP 11 11 x 0

Horizon Fund III Trust 7 7 0

GEF Africa Sustainable Forestry Fund, L.P. 7 4 1 2 1 1 3

Catalyst Fund 7 1 5 1 x 6

SFC Finance Limited –

Schulze Global Ethiopia Growth and Transformation Fund I, LP 7 7 7 1 x 3

Global Environment Emerging Markets Fund III, L.P. (GEEMF) 2 1 1 1 1 x 1

Althelia Climate Fund SICAV-SIF 5 3 2 1 x 2

Dasos Timberland Fund I 6 4 2 3 x 0

Moringa S.C.A. Sicar 4 2 1 1 1 x 2

Private Energy Market Fund Ky 4 2 2 0

YHTEENSÄ 256 11 81 105 39 42 12 8 4 5 13 11 28 139

4,3% 31,6% 41% 15,2% 16,4% 4,7% 3,1% 1,6% 2% 5,1% 4,3% 75,7% 55,9%

Taulukko 3 – Yhteenveto Finnfundin rahastosijoitusten kohdeyrityksistä

*) Veroparatiisilistaus perustuu NBER-tutkimuslaitoksen listaukseen täydennettynä Mauritiuksella ja Alankomailla. Lisätietoa veropa-
ratiisien määritelmistä esim. Finnwatch, 2014, Messinkilaattojen valtakunta, saatavilla osoitteessa: https://www.fi nnwatch.org/ima-
ges/vero_fi nal.pdf
**) Sijoitukset LMIE/LIE/LDC-maihin on laskettu erikseen, sillä ulkoministeriö edellyttää Finnfundia sijoittamaan nimenomaan näihin 
maihin. Ministeriön asettamana tavoitteena on, että sijoituksista 75% kohdistuu näihin maihin.
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huolestuttavan suuri määrä Finnfundin rahas-
tojen sijoituskohteena olevista yhtiöistä on 
kehityspoliittisten tavoitteiden kannalta epä-
tarkoituksenmukaisissa kohteissa. Fossiilisiin 
polttoaineisiin suoraan perustuvaa yritystoi-
mintaa ja suurpatoja on rahoitettu 12 sijoituk-
sessa, lihatuotantoa 8 sijoituksessa ja yksi-
tyiskouluja ja terveydenhuoltoa 10 sijoituk-
sessa. Listattuja yhtiöitä Finnfundin salkuista 
löytyy 13 kappaletta. Yhteensä 11:ssä sijoi-
tussalkussa olevan yrityksen toiminnassa on 
raportoitu vastuullisuusongelmia kuten vero-
välttelyä, ihmisoikeusloukkauksia ja ympäris-
tön pilaamista. Rahastoista ja rahoituslaitok-
sista 76 prosenttia (28 kappaletta) on rekiste-
röitynyt veroparatiiseihin, mikä mahdollistaa 
useissa salaisuusvaltioissa esimerkiksi tilin-
päätöstietojen salaamisen.

Taulukosta on nähtävissä, että noin 42 pro-
senttia Finnfundin rahastojen tunnetuista 
sijoituskohteista toimii alemman keskitulon 
maissa (LMIE, 105 kappaletta). Merkittävä 
osuus, 32 prosenttia, sijoituskohteista on 
ylemmän keskitulon maissa (UMIE, 81 kappa-
letta). Osa sijoituksista on jopa korkean tulo-
tason maissa (HIE, 11 kpl, 4 prosenttia), joihin 
Finnfundilla ei Finnfund-lain mukaan ole lupaa 
sijoittaa ilman erillistä valtioneuvoston lupaa. 

Tiedot todellisten sijoituskohteiden toimin-
tamaista ovat ristiriidassa Finnfundin rahas-
tosijoituksista esitettyjen väitteiden kanssa. 
Finnfundin mukaan rahastosijoituksia pyri-
tään ”tekemään kaikkein köyhimpiin ja hau-
raisiin maihin, joissa yrityksillä on haasteita 
saada kohtuuhintaista rahoitusta320”. Myös 
kehitysministeri Kai Mykkänen on korostanut 
rahastojen roolia hauraimpiin valtioihin koh-
distuvan tuen osalta321. Todellisuudessa vain 
alle 15 prosenttia (38 kappaletta) sijoitusten 
kohteena olevista yrityksistä toimii kaikkein 
vähiten kehittyneissä LDC-maissa.

Rahastojen sijoituskohteiden vastuulli-
suuden varmentamisessa luotetaan pit-
kälti rahaston omiin yhteiskuntavastuun 

320   Finnfund, Rahastoihin osallistumisen periaatteet, 
https://www.fi nnfund.fi /yritys/sustainability/fi _FI/
fund/

321   Eduskunta, Vastaus kirjalliseen kysymykseen 
KKV 83/2017 vp, saatavilla osoitteessa: https://
www.eduskunta.fi /FI/vaski/Kysymys/Documents/
KKV_83+2017.pdf

hallinnointijärjestelmiin. Finnwatch ei pidä 
tällaisia järjestelmiä uskottavina eikä luotet-
tavina322. Finnwatch tarkasteli tätä raport-
tia varten yhden rahaston sijoituskohteen 
työoloja Ghanassa ja löysi ongelmia niin 
työehdoissa kuin -oloissa. Ihmisarvoisen työn 
edistäminen tuntuu unohtuneen eikä Finn-
fund raportoi työpaikkojen laadusta tai laadun 
kehittymisestä osana kehitysvaikutuksiaan.

Finnfundin mukaan rahastosijoituksia on 
tehty viime vuosina vain vähän, ja niiden 
osuus Finnfundin sijoitussalkusta on pitkällä 
aikavälillä vähenemässä. Rahastojen roolin 
väheneminen ei poista tarvetta puuttua 
ongelmiin. Rahastot luovat suurimman osan 
Finnfundin raportoimista kehitysvaikutuksista. 
Kehitysvaikutuksina ilmoitetut luvut eivät 
sisällä attribuutiota, eikä niistä siten voi pää-
tellä mikä Finnfundin rooli vaikutusten aikaan 
saamisessa on ollut.

On syytä peräänkuuluttaa myös omistajaoh-
jauksen roolia Finnfundin toiminnan ohjaa-
misessa. Sijoitustoimintaa ohjaavat omista-
jaohjausmuistion kriteerit ovat epämääräisiä 
ja monitulkintaisia, ja ovat käytännössä joh-
taneet useisiin kehityspoliittisen ohjelman 
kirjaimen ja hengen vastaisiin sijoituksiin. 
Ottaen huomioon, että Finnfundilla on keskei-
nen rooli Suomen kehitysyhteistyön toimeen-
panossa, olisi omistajaohjauksessa ryhdistäy-
dyttävä. Jatkuvat skandaalit nakertavat koko 
kehitysyhteistyön uskottavuutta.

322   Lisätietoa 3. osapuolen valvonnan roolista ja merki-
tyksestä on saatavissa esimerkiksi Finnwatchin ra-
portista Kaalimaan vartijat – Näkökulmia työelämän 
oikeuksia tarkastelevien sertifi ointi- ja auditointi-
järjestelmien laatuun (2016), saatavilla osoitteessa: 
http://fi nnwatch.org/images/pdf/KaalimaanVartijat_
web.pdf 
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FINNFUNDILLE, POLIITTISILLE PÄÄTTÄJILLE JA FINNFUNDIN TOIMINTAA OHJAAVILLE 
MINISTERIÖILLE

• Finnfundin kaikkien suorien ja epäsuorien 
sijoituskohteiden tulee olla julkisia. Yksit-
täisiä sijoituksia koskevat poikkeukselliset 
salausperusteet tulee yksilöidä ja perustella 
tapauskohtaisesti. Avoimuus on tärkeää, 
jotta sijoituskohteista voidaan käydä jul-
kista keskustelua ja tuoda esiin sijoituk-
siin liittyviä ongelmia. Tässä raportissa esi-
tetyssä tapaustutkimuksessa Finnwatch 
löysi työelämän oikeuksiin liittyviä ongelmia 
nimenomaan sijoitussalkkunsa sisältöä pii-
lottelevan rahaston sijoituskohteesta.

• Finnfundin sijoituskohteena olevien rahas-
tojen tilinpäätöstiedot tulee saattaa julki-
seksi riippumatta siitä, mihin ne ovat rekis-
teröityneet. Tällä hetkellä useat rahastot 
pystyvät tiettyjä veroparatiiseja hyödyntä-
mällä salaamaan tiedot sijoituskohteista, 
rahastojen tuotoista ja hallinnointiyhtiöiden 
keräämistä palkkioista. 

• Kehitysyhteistyövaroilla rahoitettavien sijoi-
tuskohteiden valintaperusteita tulee avata 
huomattavasti enemmän. On esimerkiksi 
epäselvää miksi ilmastonmuutoksen torjun-
taa ja hiilineutraaliutta korostavan kehitys-
politiikan nimissä tehdään sijoituksia liha-
tuotantoon ja fossiilisiin polttoaineisiin tai 
sijoitetaan rahaa ihmisoikeuselimien kriti-
soimiin yksityiskouluihin. Finnfundin kielto-
lista tulee laajentaa koskemaan sektoreita, 
jotka ovat selkeästi kehityspoliittisten lin-
jausten vastaisia. Omistajaohjauksen niin 
Finnfundin hallinnointielimissä kuin ulkomi-
nisteriössä on ryhdistäydyttävä ja asetet-
tava toiminta kehityspolitiikan hengen ja kir-
jaimen mukaisiin uomiin.

• Rahastosijoituksiin liittyy monia ongel-
mia: sijoittajien passiivinen rooli ja rajatut 
mahdollisuudet puuttua sijoituskohteiden 
valintaan ja valvontaan, vaikeudet irtautua 
ongelmallisista sijoituksista, puutteet läpi-
näkyvyydessä sekä verojen minimointiin 

tähtäävät rahastorakenteet323. Rahastosi-
joitusten mielekkyyttä kehitysyhteistyön 
instrumenttina tulee harkita vakavasti. 

• Kuten ulkoministeriön vuonna 2016 teet-
tämässä evaluaatiossa324 on todettu, 
laki Finnfundista on suppea, eikä  siinä  
mainita, että  Finnfundin on annettava 
ulkoasiainministeriö lle sen pyynnö stä  yhtiö n 
toiminnan ja ohjaamisen kannalta tarpeel-
lisia tietoja. Tä llainen pykä lä  lö ytyy esimer-
kiksi Finnveraa koskevasta lainsä ä dä nnö stä , 
jossa sä ä detä ä n, että  yhtiö n on annettava 
sen ohjaamisesta vastaavalle ministeriölle 
ohjaamisen kannalta tarpeellisia tietoja. 
Finnfundia koskevaa lakia tulee muuttaa 
sen varmistamiseksi, että yhtiön sijoitus-
toiminnan vastuullisuutta ja kehityspolitii-
kan linjausten mukaisuutta voidaan valvoa 
uskottavasti ilman, että valvonta ja eva-
luoinnit törmäävät salassapitosopimuksiin.

• Tällä hetkellä yritysten kehitysyhteistyö ei 
poikkea normaalista liiketoiminnasta eikä 
sille ole minkäänlaista määritelmää. Mikäli 
yrityksiä halutaan mukaan kehitysyhteis-
työhön, yritysten kehitysyhteistyöhankkeet 
tulee määritellä ja perustella, selventäen 
siten kaikille osapuolille millä tavalla hank-
keet eroavat normaalista liiketoiminnasta. 
Pelkät numeeriset luvut kehitysvaikutuksina 
raportoitavista työpaikoista tai maksetuista 
veroista eivät ole riittäviä perusteluja, sillä 
vastaavia vaikutuksia on kaikella muullakin 
yritystoiminnalla. 

323   Lisätietoa Finnwatchin raportista Verovälttelyä kehi-
tysyhteistyövaroilla – Finnfund ja metsärahaston ve-
rojärjestelyt Luxemburgissa (2017), saatavilla osoit-
teessa: https://www.fi nnwatch.org/images/pdf/
Finnfund_Dasos_Final_report.pdf

324   Selvitys yksityissektorille suunnattujen kehi-
tysyhteistyön rahoitusinstrumenttien arvioita-
vuuden haasteista, 2016, saatavilla osoittees-
sa: http://formin.fi nland.fi /public/download.
aspx?ID=163070&GUID=%7BAF9C47F0-7A91-409F-
85BF-069CFD8A73F8%7D

7. Suositukset
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• Kehitysyhteistyövaroilla tehtävän sijoitustoi-
minnan kohdeyrityksissä työelämän oikeuk-
sien toteutumista tulee valvoa uskottavasti. 
Rahastojen sijoituskohteissa tulee suorit-
taa alan parhaita kansainvälisiä standardeja 
vastaavaa vastuullisuusvalvontaa. Vakiintu-
nut käytäntö kaikessa riskimaissa tapahtu-
vassa yritystoiminnassa on ottaa käyttöön 
riippumatonta 3. osapuolen vastuullisuus-
valvontaa. Tällaisen valvontajärjestelmän 
käyttöönotto tulisi olla itsestään selvä läh-
tökohta kaikissa Finnfundin rahastojen sijoi-
tuskohteissa. Riippumattoman tiedon saa-
minen työoloista on ensimmäinen askel 
sille, että työoloja voidaan kehittää vastaa-
maan kansainvälisiä standardeja.

• Finnfundin tulee varmistaa, että Bio-Plas-
tics Ltd. -tehtaassa työskennelleet työnteki-
jät saavat maksamattomat palkat, eläke- ja 
sosiaaliturvamaksut sekä irtisanomiskor-
vaukset. Tehtaan sulkemisesta työpaikkansa 
menettäneitä työntekijöitä tulee tukea 
uusien työpaikkojen löytämisessä. Erityi-
sesti huomiota on kiinnitettävä niiden työn-
tekijöiden tilanteeseen, joiden työkyky on 
merkittävästi heikentynyt tehtaan työturval-
lisuuspuutteista johtuneiden onnettomuuk-
sien takia.

• Finnfundin toiminnan kehitysvaikutuksista 
tulee raportoida huomattavasti tarkemmin. 
Raportoinnissa on huomioitava attribuutio. 
Yksinkertaisinta sijoituskohteiden kehitys-
vaikutuksista on raportoida suhteuttamalla 
tulokset Finnfundin osuuteen rahastossa ja 
rahaston osuuteen itse sijoituskohteessa. 
Kehitysyhteistyön fi nanssisektorille luotuja 
työpaikkoja ei ole perusteltua raportoida 
Finnfundin kehitysvaikutuksiksi.
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