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meitä ja heitä. on 

vain me.

• Perustettu vuonna 2014 (virallisesti 

rekisteriin 2015)

• Säätiön taustalla peliyhtiö Supercellin

perustajaosakkaat Ilkka Paananen ja Mikko 

Kodisoja

• Toiminta keskittyy pääosin Suomeen

• Hyväntekeväisyyden kohteena pääosin 

lapset, nuoret ja perheet

• Säätiön tavoitteena on ehkäistä 

syrjäytymistä ja vähentää eriarvoistumista 

• Valituissa hankkeissa korostuvat seuraavat 

tekijät:

- Tehokkuus

- Vaikuttavuus

- Skaalautuvuus

- Yhdessä tekeminen

- Uudenlainen toiminta

- Teknologian käyttö
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vastuullinen

sijoittaminen

• Me–säätiön kaikessa sijoitustoiminnassa 

kiinnitetään erityistä huomiota sijoitustoiminnan 

vastuullisuuteen. 

• Sijoituskohteiden valinnassa korostuvat 

yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen 

sekä hyvään hallintotapaan (Environmental, 

Social, Governance, ”ESG”) liittyvät asiat

perinteisten taloudellisten mittarien lisäksi

• Me-säätiö haluaa edistää vastuullisen 

sijoittamisen periaatteiden yleistymistä 

Suomessa ja pyrkii verkostoitumaan muiden 

alan toimijoiden kanssa. 
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rahoitusratkaisujen löytäminen säätiön perustehtävän 

mukaisiin toimintoihin tai työtapoihin

• Me-säätiö voi sääntöjensä nojalla toimia sijoittajana SIB–

hankkeissa (Social Impact Bond), joilla tavoitellaan 

positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia varsinaisten 

sijoitustuottojen lisäksi. 

• Uskomme, että SIB-rahoitusmallin avulla pystymme 

tuottamaan huomattavaa lisäarvoa julkisen 

palvelujärjestelmän tuottamiin palveluihin. 

Rahoitusmallilla voidaan täydentää julkisen 

palvelujärjestelmän aukkoja.  Rahoitusmalli  ei   korvaa 

kunnan tuottamia peruspalveluja. 

• Keskeisenä tavoitteena luoda kulttuuria, jossa ostetaan 

työn vaikutuksia ja tuloksia pelkkien suoritteiden sijaan
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mukana? Säätiön

näkökulma

• SIB-malli avaa säätiöille mahdollisuuden olla 

rakentamassa kokeilukulttuuria ja ratkaista 

yhdessä yhteiskunnallisia haasteita.

• Näemme tärkeänä olla rakentamassa 

kumppanuusmallia, jossa tuottajat, rahoittajat 

ja julkinen sektori vaikutusten maksajana 

luovat parempaa huomista avuntarvitsijoille.

• Säätiöillä mahdollisuus valita hankkeita, joissa 

vahva sisällöllinen osaaminen. 
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Säätiöiden rooli sijoittajina

• Sijoittajat hakevat sijoituksellaan 

ensisijaisesti tuottoja – jos samanaikaisesti 

on mahdollisuus saada aikaan positiivisia 

yhteiskunnallisia vaikutuksia,  niin miksi tätä 

ei kannattaisi tehdä?

• Monet säätiöt ovat yleishyödyllisiä – eikö 

niiden tulisi tavoitella myös 

sijoitustoiminnassaan ”yleistä hyvää”, johon 

vaikuttavuussijoittaminen tarjoaa 

mahdollisuuden?

• Yhä useammat säätiöt haluavat tukea

toimintaa, jossa vaikutukset ovat

mahdollisimman hyvin mitattavissa
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haasteet, säätiön

näkökulma

• Verotus: säätiölle Ky-muotoiseen yhtiöön 

sijoittaminen on elinkeinotoimintaa, eli sen tulosta 

maksetaan elinkeinovero toisin kuin muista 

sijoituksista (järjestettävissä toisin) 

• Hallinnoijayhtiöiden vähyys; kentällä on vielä 

olemattomasti kilpailua, alalle kaivataan lisää 

toimijoita

• Rahastomalli: riskin hajauttaminen sijoittamalla SIB-

rahastoon (jolla sijoituksia useissa eri SIB-

hankkeissa)

• Vaikuttavuus ja mittaaminen 

• Hinnoittelu, SIB:ien pitää olla houkuttelevia sijoitus-

kohteita myös hinnoittelun näkökulmasta 

(management fee)
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kiitos & kumarrus

www.mesaatio.fi

Me-säätiö

Itämerenkatu 5 · 00180 Helsinki


