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Vaikuttavuusinvestoiminen (impact investing)…

• tavoittelee yhteiskunnallista hyötyä (”kolmas ulottuvuus”)

• yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden

• edistää toiminnan tuloksellisuuden arvioimista ja mittaamista

• pitää riskin pääosin rahoittajilla, julkinen sektori maksaa vain tuloksista

• korostaa eri toimijoiden yhteistyötä

• sijoittuu lahjoittamisen ja perinteisen sijoittamisen välille
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Mitä uusi malli mahdollistaa?
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• Voidaan hyödyntää (myös), kun… 

• tarvittavat investoinnit ovat hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan 
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn

• toiminta liittyy hyvin laajaan (tai suppeaan) väestöryhmään

• toimintaan liittyy poliittisia tai käytännön riskejä

• halutaan ”ostaa” tuloksia

• Voimakas tulevaisuusorientaatio

• Toiminnan tuloksellisuuden todentaminen (mittaaminen)
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Vaikuttavuusinvestoiminen – keskeisiä näkökulmia



• Yksi Sitran avainalueista 1.5.2014 - 31.12.2016

• Ainakin aluksi sisällöllisenä painopistealueena hyvinvoinnin edistäminen 
(laajasti ymmärrettynä)

• Tavoitteena

• kokeilla uutta sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia käytännössä

• rakentaa Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi yhdessä eri toimijoiden 
kanssa

- toimintaympäristö-/markkinaselvitykset

- käsitemäärittely

- mittaamisen kehittäminen

- vaikuttavuusinvestoimisrahasto

- Social Impact Bond (SIB) -pilotit

- yhteiskunnallinen markkinointi
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Sitra ja vaikuttavuusinvestoiminen



Vaikuttavuusinvestoimisen hyödyntäminen Suomessa -
jatkotoimia

• Onko tiedossa jokin (selkeä) puute jonkin väestöryhmän palveluissa, 
toimintamahdollisuuksissa tms?

• Onko olemassa toimintamalli, jonka tuloksellisuus on todennettu ja jonka käyttöä 
voitaisiin ajatella laajennettavan (skaalaaminen)?

-> Käytännön toiminnan lähtökohtia

- riittävän tarkasti määritelty mahdollisuus / haaste / ongelma (tarve)

- tieto nykyisistä (tulevista) kustannuksista

- sijoittaja(t)

- tulokselliseksi todettu toimintatapa

- palveluntuottaja(t) 

- yhteistyöstä kiinnostunut hyödynsaaja (julkisen sektorin toimija)
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sitra.fi

Facebook.com/SitraFund

@SitraFund

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea


