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#vaikuttavuus

Vauhtia vaikuttavuus-
investoimiseen 3.0

-Visio ja näin siitä tehdään 
totta!



Sari Rautio, johtava asiantuntija, Sitra

Vaikuttavuusinvestoiminen on apuväline julkisen 
resurssin viisaammalle ja tuloksekkaammalle 
allokoinnille – kohti kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa.



Henna Keränen, asiantuntija, Sitra

Vaikuttavuusinvestoiminen on haastava, mutta 
onnistuessaan kaikkia palkitseva malli. 
Mahdollisuudet ovat todelliseen winwinwiniin!
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Pentti Pikkarainen, ylijohtaja, Valtiovarainministeriö 
ja Vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen ohjausryhmän 
puheenjohtaja

Vaikuttavuusinvestoiminen on yksi keino taklata 
julkisen talouden kestävyysvajetta.
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Vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi

Raha hakee merkitystä

Sijoittajalle 
mahdollisuus vaikuttaa 

tärkeäksi kokemiinsa asioihin.

Vaikuttavuudesta kilpailuetu

Yritykselle, järjestölle, 
ja yhteisölle mahdollisuus 
kehittää palvelumalleja 

ja skaalata niitä.

Hintalappu tulosten perusteella

Julkiselle sektorille mahdollisuus 
tarjota yksilön ja yhteiskunnan 
hyvinvointia tukevia palveluita 

ja maksaa vain tuloksista.



Teri Heilala, toimitusjohtaja, FIM Oyj

Vaikuttavuusinvestoiminen tuo vahvasti mukaan 
vastuullisuusnäkökulman perinteiseen sijoittamiseen, 
ja tuoton lisäksi sijoittajalla on mahdollisuus saada 
aikaan mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. 



Timo Lindholm, johtaja, Sitra

Kaikilla vaikuttavuusinvestoimisessa mukana 
olevilla osapuolilla on mahdollisuus hyötyä – ja 
että arvokkain hyöty on todellisen hyvinvoinnin 
lisäys.



Pentti Pikkarainen, ylijohtaja, Valtiovarainministeriö 
ja Vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen ohjausryhmän 
puheenjohtaja

Vaikuttavuusinvestoiminen on yksi keino taklata 
julkisen talouden kestävyysvajetta.



Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, 
Hyvinvointialan liitto

Ihmisiin satsaaminen tuottaa hyvinvointia koko 
yhteiskunnalle.



Suvi Uski, osakas ja tutkimusjohtaja, Mightifier

Vaikuttavuus tarkoittaa meidän kohdalla sitä, että 
joudumme keskittymään tekemisessämme oikeisiin 
asioihin. Liiketoiminnallisesti merkitys realisoituu 
kilpailukykynä ja -etuna.
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Vuonna 2020 huoltosuhteen arvioidaan olevan 62,8 % ja 
vuonna 2030 hieman yli 70 %. Tämä tarkoittaa, että 

työikäisen väestön osuus pienenee noin 65 
prosentista alle 60 prosentin.
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Alle 15-vuotiaiden osuus 1940—2065 (Tilastokeskus)
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Vaikuttavuusinvestoiminen on haastava, 
mutta onnistuessaan kaikkia palkitseva 
malli. Mahdollisuudet ovat todelliseen 

winwinwiniin!

Vaikuttavuusinvestoiminen on yksi keino 
taklata julkisen talouden kestävyysvajetta.

Vaikuttavuusinvestoiminen tuo vahvasti 
mukaan vastuullisuusnäkökulman 

perinteiseen sijoittamiseen, ja tuoton 
lisäksi sijoittajalla on mahdollisuus saada 

aikaan mitattavia yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. 
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Vaikuttavuusinvestoiminen on uudenlainen 
tapa rahoittaa julkisia palveluvelvoitteita

Odotan, että 
vaikuttavuusinvestoimisesta tulee uusi 
mielenkiintoinen sijoitusvaihtoehto 
vastuulliselle sijoittajalle.

Vaikuttavuusinvestoinnissa kiehtovinta 
on se, että keskitytään tekemään sitä, 
millä on oikeasti vaikutusta.
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António Miguel, Laboratório de Investimento 
Social, Portugal

The unique opportunity to mobilise the necessary 
capital and talent that will help solving some of the 
most prominent social issues.



INSIGHTS FROM THE INTERNATIONAL IMPACT INVESTING 
WORKSHOP –WHAT CAN WE LEARN FROM EACH OTHER?

SITRA ANNUAL IMPACT INVESTMENT SEMINAR

December 2016

António Miguel

antonio@investimentosocial.pt



THE OPPORTUNITY IN IMPACT INVESTMENT: ADDITIONALITY
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TRADITIONAL 
PHILANTHROPY

COMMERCIAL 
INVESTMENTS

IMPACT 
INVESTMENT 

Social impact is used as an 

investment criteria

Expectation of reimbursement: 

initial investment and, in some 

cases, a premium similar to 

market interest rates

Capacity building support 

attached to the investment

Focus rely on financial 

return and it depends 

on the risk profile of 

investors

Grants aimed at funding social 

enterprises activities that 

support the most vulnerable 

segments of the population



PROVIDING A RATIONALE TO UNDERSTAND THE SOCIAL INVESTMENT ECOSYSTEM

UNDERSTAND THE REQUIREMENTS AND NEEDS OF SOCIAL PROVIDERS AND 
INNOVATORS

FIT FOR PURPOSE FINANCE –ACROSS THE SPECTRUM FROM PROGRESSIVE 
GRANTMAKING TO INFORMED INVESTING

CRITICAL ROLE IN SHAPING THE MARKET AND ADDRESSING FUNDING GAPS

KNOWLEDGE SHOULD NOT BE PROPRIETARY – SHARE LEARNING AS A PUBLIC 
GOOD

CREATE THE SPACE FOR GOOD NON-PROFIT/MISSION ORIENTED 
INTERMEDIATION – IT MAKES ALL THE DIFFERENCE

Source: Jane Newman, Social Finance UK



GLOBAL SNAPSHOT OF IMPACT INVESTMENT INITIATIVES
Investment and impact 

readiness support 

(demand)

Development of fit for 

purpose financial 

mechanisms (supply)

Outcome-oriented public 

sector initiatives

Creation of market 

catalyst
Other relevant topics



GLOBAL SNAPSHOT OF IMPACT INVESTMENT INITIATIVES
Investment and impact 

readiness support 

(demand)

Development of fit for 

purpose financial 

mechanisms (supply)

Outcome-oriented public 

sector initiatives

Creation of market 

catalyst
Other relevant topics

Capacity-building programmes are being set-up by Foundations: 
Johnson Italian Foundation
Human Foundation
JDC Foundation
McConnell Foundation

or by the public sector through specific programmes:
Impact Readiness Fund (UK)
Investment Readiness Programme (Austrália)

The focus of these programmes is to build an investible pipeline in the domestic 
markets, helping impact ventures to become more robust and attractive for 
investors.



GLOBAL SNAPSHOT OF IMPACT INVESTMENT INITIATIVES
Investment and impact 

readiness support 

(demand)

Development of fit for 

purpose financial 

mechanisms (supply)

Outcome-oriented public 

sector initiatives

Creation of market 

catalyst
Other relevant topics

The majority of financial mechanisms being developed are SIB. All 
countries have SIB launched or in feasibility stage with the 
predominance of the following intervention areas:
Education
Youth employment
Re-offending
Health
Homelessness

In Canada, the SVX – Social Ventures Connection – is an innovative 
platform that brings together investors and impact ventures.

In France, the National Advisory Board created the Investment Lab 
in order to advance the development of social finance instruments. 

Fund activity is growing all over Europe: UK, Germany, Italy, 
Belgium, Netherlands, France.



GLOBAL SNAPSHOT OF IMPACT INVESTMENT INITIATIVES
Investment and impact 

readiness support 

(demand)

Development of fit for 

purpose financial 

mechanisms (supply)

Outcome-oriented public 

sector initiatives

Creation of market 

catalyst
Other relevant topics

In Canada, the Government of 
Ontario launched a SIB call for 
proposals. 

In France, the Ministry of Finance 
has also launched a call for 
proposals and has commissioned 
two SIB with three more being 
commissioned in early 2017. 

Japan created a dedicated committee 
within the Ministry of Economy and 
Innovation fully focused on outcome-
based commissioning. 

The UK has launched the Government 
Outcomes Lab. 



GLOBAL SNAPSHOT OF IMPACT INVESTMENT INITIATIVES
Investment and impact 

readiness support 

(demand)

Development of fit for 

purpose financial 

mechanisms (supply)

Outcome-oriented public 

sector initiatives

Creation of market 

catalyst
Other relevant topics

Several countries are developing market catalyst 
entities.

Portugal has launched Portugal Inovação Social, 
mobilising 150 million EUR from EU Structural 
Funds.

The UK has created the Big Society Capital in 2012 
and ever since has been the main market 
champion.

Italy is exploring the use of EU Structural Funds 
while Japan is pursuing the route of using 
unclaimed assets.



GLOBAL SNAPSHOT OF IMPACT INVESTMENT INITIATIVES
Investment and impact 

readiness support 

(demand)

Development of fit for 

purpose financial 

mechanisms (supply)

Outcome-oriented public 

sector initiatives

Creation of market 

catalyst
Other relevant topics

Introduction of B-Corp legislation in Italy, Australia and Canada (British 
Columbia). 

Brazil is bringing together a group of Foundations to create a social 
investment fund that will pilot new instruments which are investee-led 
in terms of its design and features.

The Access Foundation was launched in the UK to complement the 
action of BSC and fill in some market gaps.

Portugal launched a beta version of ONE.COST – a unit cost database of 
social issues to inform the value proposal of impact ventures to 
government.



KEY LEARNINGS

• Government engagement is critical

• The need for market champions

• Having a clear vision

• Designing an action plan

• Adapt to local context

• Quick wins are crucial



INSIGHTS FROM THE INTERNATIONAL IMPACT INVESTING 
WORKSHOP –WHAT CAN WE LEARN FROM EACH OTHER?

SITRA ANNUAL IMPACT INVESTMENT SEMINAR

December 2016
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X-Factor?



Elina Kiiski-Kataja, johtava asiantuntija, Sitra

Vaikuttavuusinvestoimisessa minua innostaa ajatus 
siitä, että lopputulos on suurempi kuin osiensa 
summa kun uskalletaan tehdä asioita uudella 
tavalla. 





Megatrendit
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Kestävyyskriisi 
nyt!

Globaali keskinäis-
riippuvuus ja 

kasvavat jännitteet

Teknologia 
muuttaa 
kaiken



Teknologia 
muuttaa 
kaiken

Virtualisoituminen, digitalisaatio, keinoäly, 

kaiken instrumentointi, robotisaatio, 

nanomateriaalit, bioteknologia, farmakologia, 

energiateknologia, globaalit ICT-rakenteet, 

globaalit joukkoalustat, blockchain-teknologia

"Muuttuuko ihmiskunta 
enemmän seuraavan 30 

vuoden aikana kuin 
viimeisen 300 vuoden 

aikana?"

KENELLÄ ON 
VISIO?

Millaista 
yhteiskuntaa 
rakennamme 
teknologian 

avulla?

Teknologia-alan visionäärit:

Ihmisestä 
tulee 
moniplane-
taarinen laji

Kuoleman 
mysteeri 
voidaan 
ratkaista

Keino-
äly on 
jo 
täällä

Ihminen ja 
kone 
voidaan 
yhdistää

Virtuaali-
todellisuus 
muuttaa 
pelin

KUKA OMISTAA TULEVAISUUDEN?

Missä kipu-
pisteet nyt?

Työ Media

+ muut sivuvaikutukset

Teknologia 
haastaa 

uudistumiskykymme

…mutta tarjoaa 
myös huikeita 

mahdollisuuksia

Inhimilliset, 
sosiaaliset, 
taloudelliset…

VAIKUTUKSET

Polari-
saatio

Uudet organisaatiot, 
identiteetit ja alustat

Teknologia kestävän 
hyvinvoinnin mahdollistajana

Tarvitaan keskus-
telua etiikasta

Inhimillisyys ja ihmisen 
kyvyt korostuvat 

Uusi sukupolvi löytää 
tapansa

Jakamistalous ja vaurauden 
jako olennaisia

Laajempi käsitys 
hyvinvoinnista

Kasvu, innovaatiot
ja kestävät

elämäntavat… 
Nuoret eivät voi

ratkaista
tulevaisuuden

haasteita
ilman muita

suku-
polvia! 

Länsimaiden demografia



Kestävyyskriisi 
nyt!

Globaali keskinäis-
riippuvuus ja 

kasvavat jännitteet

Teknologia 
muuttaa 
kaiken



Geotalouden
nousu

Globaali keskinäis-
riippuvuus voimistuu 
edelleen. Se näkyy arjessa 
ja siihen liittyy myös 
voimistuvia reaali- ja 
voimapoliittisia 
jännitteitä sekä 
ennustamattomia 
käänteitä.

"The language is trade, 
the logic is war"

Kaupalliset intressit 
eivät takaa vakaata 
globaalia kehitystä

Arvaamaton globaali toimintaympäristö 

USA, KIINA, EU
VOITTAJAT

Kansainväliset 
järjestöt

ONGELMISSA

MITÄ 
NYT?

Suomi on ollut 
globalisaation 
suurin voittaja

Fokuksessa 
sekä globaali 
että lokaali

Moni-
muotoisuus 
oletusarvona

Kaupungit 
ratkaisijoina

Resilienssi ja kyky 
navigoida moni-

mutkaisessa
toiminta-

ympäristössä

Multilateraali 
maailma on 

palvellut 
Suomea 
hyvin

Meidän pitää etsiä 
toimintatapamme 
uudessa 
ympäristössä!

Mihin EU 
kuuluu 

tulevaisuudessa? 
Tärkeät hetket 

käsillä

+ ne menestyvät jotka kykenevät itse muovaamaan tulevaisuutensa 

Globaali keskinäis-
riippuvuus



Kestävyyskriisi 
nyt!

Globaali keskinäis-
riippuvuus ja 

kasvavat jännitteet

Teknologia 
muuttaa 
kaiken



Ratkaisut: Teknologia + ihmiset

Tarvitaan täysin uusi tapa 
nähdä planeetta, talous ja 
hyvinvointi

1 Energiavallan-
kumous: fossii-
listen poltto-
aineiden käyttö 
laskussa, uusiu-
tuvat kasvussa

Ilmassa…

Aikamme 
suurin 
haaste

Teknologia

Talouskasvun ja 
luonnonvarojen käytön 
irtikytkentä

1500 miljardin euron 
markkinat cleantech-
ratkaisuille vuoteen 2020 
mennessä

Onko trendi myös 
mahdollisuus 
ihmiskunnalle toimia 
yhdessä?

Ratkaisut 
ovat jo 
käsissämme!

2 Kierto-
talouden 
mahdolli-
suudet

Älykkäät 
tuotteet ja 
palvelut 
löytävät 
asiakkaansa

3 Älykäs ja 
saumaton 
liikenne

4 Kaupungit vaikeiden 
ongelmien 
ratkaisijoina: 
paikallisuuteen uutta 
elinvoimaa 
teknologiasta

5

Heräämmekö?
Teknologia ei voi yksin 

ratkaista haastetta. 
Muutokseen tarvitaan aina 

myös ihminen. 

Ilmastonmuutos 
ja resurssien 
niukkuus
Resurssien dramaattinen 
niukkeneminen ja 
ilmastonmuutos määrittävät 
tulevaisuuden. Meidän on 
toimittava nyt.

4–6 °C-asteen nousu 
olisi katastrofaalista !

Ihmiset

Kestävyyskriisi 
nyt!



Kestävyyskriisi 
nyt!

Globaali 
keskinäis-

riippuvuus ja 
kasvavat 
jännitteet

Teknologia 
muuttaa 
kaiken
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Kahvi- ja 
verkottumistauko



Vaikuttavuus kilpailuetuna

Mikko Niemelä, palvelujohtaja, Merikratos Oy
Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä

#vaikuttavuus

Vauhtia vaikuttavuus-
investoimiseen 3.0

-Visio ja näin siitä tehdään 
totta!



Vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi

Raha hakee merkitystä

Sijoittajalle 
mahdollisuus vaikuttaa 

tärkeäksi kokemiinsa asioihin.

Vaikuttavuudesta kilpailuetu

Yritykselle, järjestölle, 
ja yhteisölle mahdollisuus 
kehittää palvelumalleja 

ja skaalata niitä.

Hintalappu tulosten perusteella

Julkiselle sektorille mahdollisuus 
tarjota yksilön ja yhteiskunnan 
hyvinvointia tukevia palveluita 

ja maksaa vain tuloksista.



Vaikuttavuuskiihdyttämö



Mikko Niemelä, palvelujohtaja, Merikratos Oy

Vaikuttavuusinvestoinnissa perinteinen sana tuotto tai 
arvo on muutakin, kuin lisääntynyt pääoma tai tehdyt 
säästöt. Se tarkoittaa meille niukkojen resurssien 
ohjaamista sinne, missä niillä on paras mahdollisuus 
edelleen lisätä hyvinvointia!



Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä

Vaikuttavuusinvestoimisessa minua innostaa 
uudenlainen mahdollisuus keskittyä palveluilla 
aikaan saataviin tuloksiin sekä vaikutuksiin lasten ja 
perheiden elämässä yksikköhintojen tai 
hoitovuorokausien sijaan.
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Kaikilla vaikuttavuusinvestoimisessa 
mukana olevilla osapuolilla on 

mahdollisuus hyötyä – ja että arvokkain 
hyöty on todellisen hyvinvoinnin lisäys.

Vaikuttavuus tarkoittaa meidän kohdalla 
sitä, että joudumme keskittymään 

tekemisessämme oikeisiin 
asioihin. Liiketoiminnallisesti merkitys 
realisoituu kilpailukykynä ja -etuna.

Ihmisiin satsaaminen tuottaa hyvinvointia 
koko yhteiskunnalle.



Paneelikeskustelu: Tulosperusteisella rahoitussopimuksella 
(SIB) vauhtia maahanmuuttajien työllistymiseen! 

Mika Niemelä, talousjohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jussi Nykänen, hallituksen puheenjohtaja, Epiqus Oy

Husein Muhammed, kehityspäällikkö, Arffman Consulting Oy

Heikki Venho, sijoitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka

#vaikuttavuus

Vauhtia vaikuttavuus-
investoimiseen 3.0

-Visio ja näin siitä tehdään 
totta!





Esimerkkejä monilta osin ehkäistävissä olevista kustannuksista

Kustannus euroa vuodessa

Huostaanotettu lapsi 130 000

Syrjäytynyt nuori 20 000

Ympärivuorokautista hoivaa 
tarvitseva ikääntynyt

40 000

Alkoholihaitat 1 mrd.

Liikkumattomuus 1–2 mrd.

Sairauspoissaolot 3–4 mrd.

Tupakointi 1,5 mrd.

Tyypin 2 diabetes 1 mrd.

Yksinäisyys jne. …



• Voidaan hyödyntää kun 

• halutaan ostaa tuloksia – ei ”vain” suoritteita tai toiminta

• investoinnit ovat hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan laadulliseen ja 
taloudelliseen hyötyyn = edistävä ja ehkäisevä toiminta

• toiminta liittyy hyvin laajaan tai suppeaan väestöryhmään

• toimintaan liittyy poliittisia näkökulmia tai käytännön riskejä

• Voimakas tulevaisuusorientaatio

• Tuloksellisuuden todentaminen mallintamalla ja mittaamalla

Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB (Social Impact Bond) 



• Tulosten ostaminen edellyttää, että julkisen sektorin organisaatio on määritellyt

• väestöryhmän, jonka hyvinvoinnin edistämiseen toimet ensisijassa kohdennetaan

• mitattavissa olevan hyvinvoinnin (osatekijän) tai sitä määrittävän tekijän tavoitetason tai niissä 
tapahtuvaksi halutun muutoksen

• edellä mainitun tuloksen taloudellisen arvon ja sen perusteella maksettavan tulospalkkion 
enimmäissuuruuden

• Hankehallinnoija ja palveluntuottaja(t) määrittelevät ja toteuttavat parhaaksi 
katsomallaan tavalla käytännön toimet (soveltuvilta osin yhteistyössä kunnan tms. 
kanssa) 

Tulosten ostaminen



Vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi

Raha hakee merkitystä

Sijoittajalle 
mahdollisuus vaikuttaa 

tärkeäksi kokemiinsa asioihin.

Vaikuttavuudesta kilpailuetu

Yritykselle, järjestölle, 
ja yhteisölle mahdollisuus 
kehittää palvelumalleja 

ja skaalata niitä.

Hintalappu tulosten perusteella

Julkiselle sektorille mahdollisuus 
tarjota yksilön ja yhteiskunnan 
hyvinvointia tukevia palveluita 

ja maksaa vain tuloksista.



Mika Niemelä, talousjohtaja, Työ- ja 
elinkeinoministeriö

Vaikuttavuusinvestoiminen on uudenlainen 
tapa rahoittaa julkisia palveluvelvoitteita



Heikki Venho, sijoitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka

Odotan, että vaikuttavuusinvestoimisesta tulee uusi 
mielenkiintoinen sijoitusvaihtoehto vastuulliselle 
sijoittajalle.



Jussi Nykänen, hallituksen puheenjohtaja, Epiqus

Minua kiinnostaa vaikuttavuussijoittamisessa 
mahdollisuus kanavoida yksityistä pääomaa 
tulosperusteisesti yhteiskunnallisten ongelmien 
ennaltaehkäisyyn. 



Husein Muhammed, kehityspäällikkö, 
Arffman Consulting Oy

Vaikuttavuusinvestoinnissa kiehtovinta on 
se, että keskitytään tekemään sitä, millä 
on oikeasti vaikutusta.



Paneelikeskustelu: Tulosperusteisella rahoitussopimuksella 
(Koto-SIB) vauhtia maahanmuuttajien työllistymiseen! 

Mika Niemelä, talousjohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jussi Nykänen, hallituksen puheenjohtaja, Epiqus Oy

Husein Muhammed, kehityspäällikkö, Arffman Consulting Oy

Heikki Venho, sijoitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka

#vaikuttavuus

Vauhtia vaikuttavuus-
investoimiseen 3.0

-Visio ja näin siitä tehdään 
totta!



Koto-SIB: Maahanmuuttajien nopea työllistyminen

Asiakas/tilaaja • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Toteutuksen 
vaihe

• Kilpailutuksen perusteella valittu hankehallinnoija (Epiqus Oy), joka aloittanut 
virallisesti 1.6. ja jonka tehtävänä erityisesti

• hankekokonaisuuden suunnittelu ja hallinnointi

• hankkeisiin liittyvän rahoitusinstrumentin (sijoitusrahasto) rakentaminen

• varainkeruu rahastoon ja rahaston hallinnointi

• tulostavoitteiden mukaisen maahanmuuttajien koulutus- ja 
työllistämistoiminnan järjestämisen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa

• seuranta, väli- ja loppuraportointi

• Nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä, kokeilla uusia koulutus- ja 
työllistämismalleja sekä mahdollistaa maahanmuuttajan koulutuksen ja työnteon 
yhdistäminen joustavalla tavalla

Tavoitteet
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www.epiqus.com

Yhteystiedot:
Lapinlahdenkatu 3, 00180 Helsinki
info@epiqus.com
+358 408 408 001

Koulutuspalveluiden tuottajat Työnantajat

Henkilöstöpalveluiden tuottajat

Toistaiseksi 4 000 
identifioitua
työpaikkaa

Hyötyvät hallinnoijan
kehittämästä
integrointiprosessista

Hallinnoija

EKOSYSTEEMI



Näin rakennetaan vaikuttavuusinvestoimisen 
ekosysteemi Suomeen

Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä, 
Sitra

#vaikuttavuus

Vauhtia vaikuttavuus-
investoimiseen 3.0

-Visio ja näin siitä tehdään 
totta!



Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen 
vetäjä, Sitra

Vaikuttavuusinvestoimisessa innostaa sen tarjoamat 
mahdollisuudet eri väestöryhmien hyvinvoinnin 
edistämiseen tuloksellisesti sekä sen mukanaan tuoma 
taloudellinen kasvu ja muu myönteinen kehitys 
yhteiskunnassamme. 



Vaikuttavuusinvestoimisessa (engl. Impact investing) tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi 
myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sijoittajalle se on mahdollisuus 
laajentaa näkökulmaa perinteisestä tuotto-riski-tarkastelusta mitattavissa olevan 
yhteiskunnallisen hyödyn tavoitteluun. Käsitteen alle mahtuu monenlaisia instrumentteja 
lainoista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin.

Olennaista on, että

1) investointi kohdistuu toimintaan, jonka tarkoituksena on lisätä yhteiskunnallista hyvää

2) investoinnille asetetaan sekä selkeät vaikuttavuustavoitteet, joiden toteutumista mitataan

3) investoinnille asetetaan taloudelliset tuotto tavoitteet

Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?



Sijoittamisen eri painotuksia

Tuotto

Vaikuttavuus

Perinteinen sijoittaminen Vaikuttavuussijoittaminen

Hyväntekeväisyys

Pääoma 
palautuu

Ei merkitystä



• Yksi Sitran avainalueista 1.5.2014 – 30.6.2017.

• Painopisteenä hyvinvoinnin edistäminen laajasti ymmärrettynä.

• Tavoitteena

1) rakentaa Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi yhdessä 
eri toimijoiden kanssa

2) kokeilla uutta sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia käytännössä

Sitra ja vaikuttavuusinvestoiminen



Arvio SIB-hankekokonaisuudesta 2016 - 2017 – yhteensä 
(ainakin) 5 rahastoa

SIB Tilanne

Työhyvinvoinnin edistäminen 
julkisella sektorilla

Käynnissä, 3 asiakasorganisaatiota, 
(hankehallinnoijana Epiqus)

Maahanmuuttajien nopea 
kotoutuminen ja työllistyminen

Käynnistymässä, TEM, (Epiqus)

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen 

Käynnistymässä, useita kuntia 
mukana prosessissa (FIM 
yhteistyössä LSKL:n kanssa)

Ikääntyneiden itsenäisen 
toimintakyvyn vahvistaminen

Useita kuntia ja kuntayhtymiä 
mukana prosessissa

Työllistymisen edistäminen Useita kuntia ja kuntayhtymiä 
mukana prosessissa

Hankehallinnoijan 
kilpailutus 
käynnistymässä



• Mallintaminen ja mittaaminen

• SIB-teemarahastot

• Tuki (julkisen sektorille) mallintamiseen ja hankehallinnoija-rahastonhoitajille

• Sijoittajayhteistyö

• Vaikuttavuusinvestoimisen opas sijoittajille

• Vaikutusten/vaikuttavuuden hankinta (julkinen sektori)

• Vaikuttavuuden hankinta -käsikirja  tuki soveltamiselle

• Hansel-Kuntahankinnat-Tekes-VTT-yhteistyö

• Vaikuttava (liike)toiminta

• Vaikuttavuuskiihdyttämö III ja IV

• Järjestöt  Vaikuttavuusvalmentamon pilotointi

Syksy 2016 – kevät 2017



• Kansainvälinen yhteistyö

• Laajennettu G7

• esim. SIB-verkosto ja mahdollinen pakolais-/maahanmuuttajaprojekti

• Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto

• YK:n kehitysohjelman Istanbulin toimisto (esim. Serbia)

• Pohjoismaiden verkosto

• Yksittäiset maat / organisaatiot (GIIN, Toniic jne.)

• Avainalueen päätyttyä määräaikainen koordinatiivinen tukiyksikkö toiminnan 
jatkajana!

Syksy 2016 – kevät 2017



Vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi

Raha hakee merkitystä

Sijoittajalle 
mahdollisuus vaikuttaa 

tärkeäksi kokemiinsa asioihin.

Vaikuttavuudesta kilpailuetu

Yritykselle, järjestölle, 
ja yhteisölle mahdollisuus 
kehittää palvelumalleja 

ja skaalata niitä.

Hintalappu tulosten perusteella

Julkiselle sektorille mahdollisuus 
tarjota yksilön ja yhteiskunnan 
hyvinvointia tukevia palveluita 

ja maksaa vain tuloksista.
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Vaikuttavuusinvestoimisen tekijä!



Vauhtia vaikuttavuus-
investoimiseen 3.0

-Visio ja näin siitä tehdään 
totta!

Kiitos!


