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Finnveras policy för hantering av miljörisker och sociala risker i 
finansieringsverksamheten 

 

Allmänt 

Syftet med Finnvera är att genom att bjuda ut finansiella tjänster främja och utveckla 
särskilt små och medelstora företags verksamhet samt företags internationalisering och 
exportverksamhet. Finnvera följer affärsprinciper, dvs. Code of Conduct, som utgörs av 
centrala bestämmelser som iakttas i Finnveras verksamhet samt av övriga principer för 
företagsansvar som överskrider minimikraven i lagarna enligt Finnveras riktlinjer. Code 
of Conduct preciseras av verksamhetspolicyn som bekräftas av Finnveras styrelse. 
Finnveras policy för hantering av miljörisker och sociala risker i 
finansieringsverksamheten preciserar Finnveras Code of Conduct.  

Principer och grund 

Finnvera 

- iakttar internationella avtal som binder Finland samt Finlands lagstiftning. 
- verkställer de närings- och ägarpolitiska mål som staten uppställt. 
- respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter. 
- beaktar principen för hållbar utveckling och iakttar internationellt godkända principer 

och förfaranden för bedömning av miljöpåverkan och social påverkan. 
 

Finnveras hantering av miljörisker och sociala risker grundar sig på följande dokument 

- FN:s vägledande principer gällande företag och mänskliga rättigheter, som utgör 
grunden för Finnveras skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna. Finnvera 
stödjer sina anställdas och samarbetspartners beredskap att iaktta dessa 
vägledande principer. 

- OECD:s rekommendation om gemensamma strategier (”Common Approaches”) för 
statsstödda exportkrediter samt tillbörlig aktsamhet när det gäller miljö och sociala 
frågor, som Finnvera har förbundit sig att iaktta i sin exportgaranti- och 
exportkreditverksamhet. 

Riskbaserat arbetssätt  

Finnvera följer ett riskbaserat arbetssätt för verkställandet av policyn för hantering av 
miljörisker och sociala risker. Den ledande principen för bedömning av påverkan och 
hantering av riskerna är att i företagets verksamhet identifiera negativ påverkan på och 
risker för miljön, människor och samhällen. Påverkan på och risker som hänför sig till 
grupper av människor i en sårbar ställning eller områden med ömtåliga naturområden 
utvärderas speciellt noggrant.  

Finnvera har ur perspektivet för det riskbaserade arbetssättet bedömt att den 
allvarligaste påverkan på och de allvarligaste riskerna gällande miljö och sociala frågor 
hänför sig till Finnveras finansieringsverksamhet och särskilt till transaktioner i länder 
där staten inte säkerställer verkställandet av de principer som fastställs i policyn. 
Finnvera är sannolikt till följd av sina affärsförbindelser direkt kopplad till den negativa 
påverkan eller riskerna i ovannämnda situationer. 
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Förfarande i finansieringsverksamheten 

Finnvera bedömer den negativa påverkan på och riskerna gällande miljö och sociala 
frågor som en del av beslutsfattandet och riskhanteringen inom 
finansieringsverksamheten. Den negativa påverkan och riskerna i finansieringsprojekten 
bedöms och hanteras enligt förhållningsreglerna för hantering av miljörisker och sociala 
risker. 

I Finnveras finansieringsverksamhet görs en bedömning av hur allvarlig påverkan är och 
hur stora riskerna är samt av medel för att undvika och begränsa den negativa påverkan 
och hantera riskerna. Finnvera följer upp effektiviteten hos sina åtgärder i syfte att 
säkerställa att man ingripit i den negativa påverkan och riskerna. 

Intressentgruppsarbete och öppenhet 

Hanteringen av påverkan på och risker gällande miljö och sociala frågor görs effektivare 
genom samarbete med kunder, finansiärpartners och övriga intressentgrupper. Finnvera 
eftersträvar genom intressentgruppsarbete även att förstå påverkans och riskernas 
väsentlighet, intressentgruppernas förväntningar och att utöka Finnveras inflytelse för att 
effektivare kunna ingripa i negativ påverkan och risker. Finnvera utnyttjar även 
erfarenheterna av verksamheten med intressentgrupperna för att förbättra sin hantering 
av miljörisker och sociala risker. 

Finnvera kommunicerar öppet om sin hantering av miljörisker och sociala risker, negativ 
påverkan och risker som identifierats i finansieringsverksamheten och om sina åtgärder 
för att undvika, minska och begränsa den negativa påverkan och riskerna. Parterna i 
projekt förutsätts ha beredskap för ändamålsenlig interaktion med sina 
intressentgrupper. De parter som antingen själv eller tillsammans med andra har orsakat 
eller bidragit till negativ påverkan, ska ha ändamålsenliga medel för att rätta skadan som 
uppstått och upphöra med verksamheten som orsakar skada.  

I enlighet med ägarpolitiken rapporterar Finnvera årligen på sin bolagsstämma och i sin 
årsberättelse om hur målen i policyn har uppnåtts.  

Följande och utveckling av policyn 

Finnveras styrelse har godkänt denna policy 13.12.2019. Finnvera har förbundit sig att 
verkställa och utveckla denna policy och de preciserande förhållningsreglerna på basen 
av ändringar i rättskällor och rekommendationer samt erfarenheter och respons. 
Styrelsen omprövar policyns ändamålsenlighet regelbundet. 

 

 

 


