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Finnveran rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan
politiikka

Yleistä
Finnveran tarkoituksena on rahoituspalveluja tarjoamalla edistää ja kehittää erityisesti
pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa, yritysten kansainvälistymistä ja vientiä.
Finnvera noudattaa liiketoimintaperiaatteita, eli Code of Conduct:ia, jotka muodostuvat
Finnveran toiminnassa noudatettavista keskeisistä säädöksistä sekä muista Finnveran
linjausten mukaisista yritysvastuuperiaatteista, jotka ylittävät lakien minimivaatimukset.
Code of Conduct:ia täsmentävät Finnveran hallituksen vahvistamat toimintapolitiikat.
Finnveran rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikka
täsmentää Finnveran Code of Conduct:ia.
Periaatteet ja perusta
Finnvera
-

noudattaa Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia sekä Suomen lainsäädäntöä.
toteuttaa valtion asettamia elinkeino- ja omistajapoliittisia tavoitteita.
kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.
ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteen ja noudattaa kansainvälisesti.
hyväksyttyjä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiperiaatteita ja –
menettelytapoja.

Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinta perustuu seuraaviin asiakirjoihin
-

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, jotka muodostavat
perustan Finnveran velvollisuudelle kunnioittaa ihmisoikeuksia. Finnvera tukee
työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa valmiuksia noudattaa näitä ohjaavia
periaatteita.

-

OECD:n suositus ympäristö- ja sosiaalisia asioita sekä julkisesti tuettuja vientiluottoja
koskevista yhteisistä lähestymistavoista (”Common Approaches”), joiden
noudattamiseen Finnvera on sitoutunut vientitakuu- ja vientiluottotoiminnassaan.

Riskilähtöinen toimintatapa
Ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikan toteuttamisessa Finnvera noudattaa
riskilähtöistä toimintatapaa. Vaikutusten arvioinnissa ja riskien hallinnassa johtavana
periaatteena on tunnistaa yrityksen toiminnassa haitalliset vaikutukset ja riskit
ympäristölle, ihmisille ja yhteisöille. Vaikutukset ja riskit, jotka kohdistuvat haavoittuvassa
asemassa oleviin ihmisryhmiin tai luonnonarvoiltaan herkkiin alueisiin arvioidaan
korostuneen huolellisesti.
Riskilähtöisen toimintatavan näkökulmasta Finnvera on arvioinut, että vakavimmat
ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja riskit liittyvät Finnveran rahoitustoimintaan ja
erityisesti hankkeisiin maissa, joissa valtio ei varmista politiikassa esitettyjen periaatteiden
toteutumista. Finnvera on todennäköisimmin liiketoimintasuhteidensa johdosta suoraan
liitetty haitallisiin vaikutuksiin tai riskeihin yllämainituissa tilanteissa.
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Rahoitustoiminnan menettely
Finnvera arvioi haitalliset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja riskit osana
rahoitustoiminnan päätöksentekoa ja riskienhallintaa. Rahoitushankkeiden haitallisia
vaikutuksia ja riskejä arvioidaan ja hallitaan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan
toimintaohjeen mukaisesti.
Finnveran rahoitustoiminnassa arvioidaan vaikutuksien vakavuutta ja riskien suuruutta
sekä keinoja välttää ja lieventää haitallisia vaikutuksia ja hallita riskejä. Finnvera seuraa
toimiensa tehokkuutta varmistaakseen, että haitallisiin vaikutuksiin ja riskeihin on
puututtu.
Sidosryhmätyö ja avoimuus
Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten ja riskien hallintaa tehostetaan yhteistyöllä
asiakkaiden, rahoittajakumppanien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Sidosryhmätoiminnalla Finnvera pyrkii myös ymmärtämään vaikutuksien ja riskien
merkittävyyttä, sidosryhmien odotuksia sekä kasvattamaan Finnveran vaikutusvaltaa,
jotta haitallisiin vaikutuksiin ja riskeihin voidaan tehokkaammin puuttua.
Sidosryhmätoiminnasta kertyvää kokemusta Finnvera käyttää myös parantaakseen
ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaansa.
Finnvera viestii avoimesti ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnastaan, tunnistamistaan
haitallisista vaikutuksista ja riskeistä rahoitustoiminnassaan ja toimenpiteistään haitallisten
vaikutusten ja riskien välttämiseksi, vähentämiseksi sekä lieventämiseksi. Hankkeiden
osapuolilta edellytetään valmiutta asianmukaiseen vuorovaikutukseen sidosryhmiensä
kanssa. Niillä tahoilla, jotka joko itse tai yhdessä muiden kanssa ovat aiheuttaneet tai
myötävaikuttaneet haitallisen vaikutuksen syntymiseen, tulee olla asianmukaiset keinot
syntyneen vahingon korjaamiseen ja vahinkoa aiheuttavan toiminnan lopettamiseen.
Finnvera raportoi omistajapolitiikan mukaisesti vuosittain yhtiökokouksessaan sekä
vuosikertomuksessaan tämän politiikan tavoitteiden saavuttamisesta.
Politiikan noudattaminen ja kehittäminen
Finnveran hallitus on hyväksynyt tämän politiikan 13.12.2019. Finnvera on sitoutunut
toteuttamaan ja kehittämään tätä politiikkaa ja tarkentavia toimintaohjeita muuttuvien
oikeuslähteiden ja suositusten sekä saamiensa kokemusten ja palautteen perusteella.
Hallitus uudelleenarvioi tämän politiikan asianmukaisuuden määräajoin.

